Olof Brandesten

LANTBRUKARNAS
ORGANISATIONER
Agrart och kooperativt

1830-1930

Olof Braridesten

LANTBRUKARNAS
ORGANISATIONER
Agrart och kooperativt 1830-1930

KUNGL. SKOGS- O CH LANTBRUKSAKAOEl\fTEN

Skogs- och ]anlbrukshistoriska mcddelan,l,m ur 35
Supplem ent till Kungl. Skogs- och Lantbruk..a.kudcmicru; Tidskril'I

Omslagsbilder:
Framsidan: Lastning av färdig produkt vid en kooperativ spritförädlingsfabrik i Skåne - fatet

är märkt "Fjälkinge". Foto från cirka 1930 ur LRF:s arkiv hos Stockholms Företagsminnen/
Centrum för Näringslivshistoria.
Baksidan: Del av annons från AB Mejeriernas Maskinaffär i tidningen Svenskt Land 1917.
Annonstexten lyder: "... vi ta alltså Alfa-Laval Turbinmejeriet, ty AlfaLaval Turbinmejeriet är
lättskött, billigt i drift och ger vid lägsta kostnader det största utbyte av förstklassiga mejeriprodukter! ... "

Boken är utgiven med ekonomiskt stöd av:
Arne och Margot Berglunds fond för forskning
Erik Jonssons fond för lantbrukskooperativ forskning
Lantbrukarnas Riksförbund
Kungl. Patriotiska sällskapet

Beställning av denna bok kan göras hos:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB)
Box 6806, 113 86 Stockholm
Tel. 08-54 54 77 20 Fax 08-54 54 77 30 E-post kslab@ksla.se
Besöksadress: Drottninggatan 95 B

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 35
utgiven av Enheten för de Areella Näringarnas Historia (ANH)
Redaktörer för serien: Lars Ljunggren och Per Thunström

ISSN 1402-0386
ISBN 91-85205-09-5

Grafisk form, repro och tryck: Eskil~tuna Offset AB, Eskilstuna 2005.
2

Innehåll
Lantbrukarnas föreningar
- deras historia och arkiv,
företal av Thorsten Andersson ..................... 9
Författarens förord ................................. 13
KAPITEL I.
Utgångspunkter, metod och uppläggning
Utgångspunkter ............ ........................... 17
Syfte och målsättning .............................. 22
Arbetets uppläggning och inriktning .... 23
Den mest intensiva organisationsperioden 25
Det historiska synsättet .... ....................... 26
Metod och teori ................... .................... 27
Informations- och innovationsspridning . 27
Kooperativa ideer och grundsatser
- kort resume ...................................... 30
FAKTARUTA I:l.
Sammanfattning av Rochdaleprogrammet enligt G.J. Holyoake 1878. 31
Den histo riska bakgrunden .................... 32
FAKTARUTA I:2.
Internationella Kooperativa Alliansens
grundsatser av år 1966 ........................ 33
Om skrivsättet ........................................ 34

KAPITEL II.
Den kooperativa iden - framväxt och
utbredning
Självhjälpsformer i Europa ...... ............... 35
Bakgrunden - upplysningsfilosofi och
utopister ............................................... 36
Stor skara filosofer i spåren ..................... 37
Utopisterna och deras idealsamhällen ..... 38
Utvecklingen i n ågra europeiska länder 39
England - sparbanker och konsumentkooperation ....... .... ......... ............ ........ 40
Arbetarföreningar - bildningsverksamhet
- konsumentföreningar ............. .......... 41
Frankrike - arbetarproduktionsföreningar 43

Tyskland - kredit- och hantverkarkooperation ......................................... 44
Schulze-Delitsch och hantverkarkooperationen ........... ..................................... 44
F W Raiffeisen - landsbygds- och lantbrukarkooperation ................ ..... ......... 45
De skandinaviska länderna ..................... 46
Thraniterrörelsen - tidig start i Norge ..... 47
Den allmänna svenska utvecklingen ...... 47
E. G. Geijer och associationerna ............. 47
"Näringsliv på associationens grund ... ". 49
Bildningscirklar och kooperativa försök ... 50
Reformsällskap och arbetarföreningar ..... 51
Sverige - ett liv i skuggan ....................... 52
Liberal "arbetar"föreningsrörelse .......... 53
Opinionsbildama blir mer systematiska .. 54
"Växjö Hushållsbesparingsförening" ....... 56
"Arbetarföreningar" grund för
kooperationen ..................... ............ 56
Kooperativa aktiviteter 1850-90 ............. 58
Produktionskooperativ i Sverige ............ .. 58
Tidiga konsumtionsföreningar ................ 58
Konsumtionsföreningamas geografiska
utbredning ......................................... 59
L. 0. Smith och ''Arbetarnas ring" ......... 62
Sammanfattning om lantbrukarnas
medverkan i tidiga kooperativ ........... 63
Några andra inverkande faktorer .... ...... 63
De legala förhållandena ......................... 63
Kooperationen antirevolutionär .............. 64
Kvinnligt engagemang förordas .............. 65
Jordbrukarna och konsumtionsföreningarna fram till 1930 ................ 65
Konsumentkooperativ informationsdrive. 66

KAPITEL III.
Organisationsutvecklingen i lantbruket

1830-1890
Äldre samarbetsformer .................. ......... 69
3

70
72
73
75
Agrarsamhällets förändringar grunden 77
Jordbrukets läge omkring 1830 ............... 77
Byalag och byordningar ..........................
Brandstoden urgammal form ..................
Sockenmagasinen tidig 'Jöreningsform" ..
Kontinuitet i samarbetsformerna? ...........

Hushållningssällskapen - agrar
grogrundsföreteelse och urmoder .......... 79
Spridningsprocessen i praktiken .............. 81

Föreningsutvecklingen 1830-1890 ........ 82
Sparbanker och liknande kreditassociationer ...................................... 82
Hypoteksföreningar m. m . ........................ 84
Kreditfrågorna efterhängsna intressefrågor ........................... ...................... 85
Fattigkassor och livränteföreningar ......... 87
Husbondejöreningar ............................... 88
Försäkringsföreningar och -bolag............. 89

Produktionsföreningar och -bolag primära agrara former ........................ 91
Stamholländerier och produktionsföreningar .......................................... 9 l
Tidiga tjur- och hästavelsföreningar ....... 91
Premieringstanken väcks ........................ 96
Får- och svinskötsel - inga tidiga föreningar .............................................. 97

Tende nser i utvecklingen - sammanfattning 1830-1890 ............................. 98
Gmnder för specialodlar- och slöjdföreningar ........................................ .... 99
Slöjdverksamheten - endast ett fåtal
.foreningar .......................................... 99
Fröodlar- och andra specialföreningar ... l 01
Biskötsel urgammal färdighet ................ 103
Trädgårdsföreningarnas tidiga föregångare ............................................ l 03
Torvutvinningen grund för
associationer .................................... 104
Lantbruks- och lantmannaföreningar samt lantbruksklubbar ..... 105
Teknikutvecklingens associationsformer. 106
"Knappast något mänskligt var
främmande... " ....... .................... .... 108

Inköps- och varuanskaffningsföreningar ........... ....................... .... 109
Lagunda och Ragunda häraders varuanskaffningsbolag ............................ 109
Inköps- eller "lantmannaföreningar" .... 112

4

Organisatorisk utveckling fram till
1890 .................................................... 113
Tidiga norrländska strävanden ............ 113
Skaraborgsinitiativ ....................... ........ 114

Blygsam tidig information om inköpsföreningar .......................................... 117
Interaktionsmönstret vid informationsspridningen ....................................... 119
Lantbruksmötena som informationskanaler ............................................ l 20
Tidskriftsinformation: Centrala och lokala
tidskrifter ......................................... 122
Utländska förebilder och kontakter .. . .. .. . 123

III:l .
Om tillkomsten av hushållningssällskap
och Lantbruksakademi ..................... 125
Den muntliga framställningens betydelse ... 128
Policyn i informationsverksamheten ... 129
''De enskildas angelägenhet.. . " ............. 129
Aktivt förorda eller "vara neutral" ........ 129

F AKTARUTA

Litteratur- och skriftutgivning i
allmänhet ........................................ 131
Fack- och dagspressens roll .................... 132
Saknas i Sverige - visionära ledare ....... 133

Bönderna på efterkälken!? ................... 134

IV.
Den danska andelsrörelsens utveckling
Inledning ............................................... 137
Landbosamhällets förändring .............. 137
Skola och självstyre ............................... 138
Folkhögskolor och politisk likställighet ... 139
Organisationslivet inom jordbruket .... 141
"Landmandsförsamlingarnas " betydelse 142
Andra tidiga föreningsformer ................ 143
Landboföreningens funktion ................. 144
Diskussion, samband och samhörighet .. 145
Andelsrörelsens genombrott och
utveckling .......................................... 147
Brugsföreningen i täten ....................... . 147
Lantbrukskonjunkturen förändrar
bilden ................................... ........... 149
Andelsmejeriet: spjutspets och lokomotiv 149
Samband mejeridrift och slaktproduktion ....................................... 153
Frö- och "grovvare "- marknaderna ........ 154
Kunskapsbildningsprocessens förutsättningar ................................. .......... 156
KAPITEL

KAPITEL VII.

Huvudgrupp 1 - Produktionskooperation
från 1890-talet och framåt
Avelsarbetet på nötkreatursområdet ... 249
Den äldre avelsverksamheten - bristande
planmässighet ....... .................. ......... 250
Nötboskapspremiering och tjurföreningar ................ ........................ 251
Premieringssystem och avelsföreningar... 253
Tjurföreningarnas utbredning i landet . 256
Ökad aktivitet efter dansk modell .......... 259
Kontrollföreningen sista pusselbiten ...... 259
De ledande efter i handlandet ............... 260
Mejeristföreningar för snabbare
framsteg ........................................... 260
Kontrollföreningarna - snabb men
begränsad utveckling ............ ............ 261
Provmjölkningsringar och mjölkbedömningsfdreningar ...................... 263
Hästavel och hingstföreningar ............. 264
Rörelse också bland svinproducenterna .................................. 267
Svinavelsfdreningar utställare vid
lantbruksmöten ................................ 268
Samråd med frroduktionsföreningar
stadgas ............................................ 270
Övriga produktionsföreningar ............ . 271
Föreningar på fåravelsområdet ............. 271
Fjäderfäavelsföreningar ........................ 272
Hobbyföreningföregångare .............. ..... 272
En yrkesutövarnas förening- S.A.FF .. 273
Det samlade produktionsområdet ....... 278
Tekniska produktionsföreningar m.m. 279
Några udda föreningstyper ... ................ 280
Hushållningssällskapen som agrara
intresseorganisationer ...................... 281
Faktaruta VII: 1. Översikt över hushållningssällskapen .... .................... ......... 282

De tidiga inköps- och lantmannaföreningarna ..................................... 290
Västernorrland - föreningar u .p .a. ....... 291
Inköpsverksamhet med äldre anor .... ..... 291
Nya grunder: ekonomiska intressen ..... .. 292
Skånsk modell - föreningar m.b.p.a. ..... 293
Utvecklingen av regionföreningarna ..... 295
SLR - kristidsekonomi och yviga
bankaffärer ............................ ............ 297
Grunderna för den svaga ekonomin ...... 297
l nköpsorganisationens omfattning ........ 299
Spridningsbilden i olika län ................. 300
Samband konsumtions- och inköpsföreningar? ...................................... 301
Den lokala föreningsstorleken ................ 303
Rösträttsregler och förenings ledare ......... 304

Allmänna ideella intresseföreningar ... 305
Inköpsföreningar också diskussionsforum .......... .....................................
Demokratiskt underskott - fylls av
inköpsföreningar? ............................
Inköpsföreningarna naturligt forum .....
Lantbruksklubbarnas verksamhet .........

6

305
305
307

Mindre anskaffningsföreningar efter
1890 ................................................... . 307
Föreningar för torvframställning m.m . . 308
Egnahemsföreningar ............................ 310
Teknikutvecklingens föreningsformer
- elföreningar ................................... . 311
Kreditorganisationerna i jordbruket ... 313
Hypoteksföreningar ............... ..... ....... .... 313
Jordbrukslwssor för jordbrukskredit ........ 314
Informationsstöd till jordbrukskasserörelsen .............. .............................. 316
FAKTARUTA VIII:l.

Exempel på stödjande informationsinsatser för jordbrukskasserörelsen. 317
KAPITEL

KAPITEL VIII.
Huvudgrupp 2 - Anskaffningskooperation
Huvudgruppens föreningar ......... ........ 285
Inköps- eller lantmannaföreningar ...... 285
Akademisk ställning ingen jordbruksfavör .... ............................................ 285
Två föredrag- två synsätt .................... 286
Tal om socialism misstolkas .................. 287
En annan syn: ''Att träffa ett
livsbehov... " .................................... . 289

305

IX.

Huvudgrupp 3 - Avsättningskooperation
Föreningstyper och -kategorier ............ 319
Föreningar för ägg- och fjäderfäförsäljning ............................................... 319
Äggföreningarna tidiga pionjärer ......... 319
Jordbruksutredningen rekommenderar
samarbete ............................................. 3 21
Slaktdjur och slakteriföreningar ... .... ... 322
Slakt och slaktdjurshandel stort
problem ............................................. 323

"Statsintresse befrämja lantmannakooperativ ... " ...................................
Me llanhandssakkunniges betänkande.
Utredning med långt, gående förslag ......
Konsumentkooperationen formligt "rött
skynke" ............................................
Övriga förslag och målsättningar .........
Radikala fdrslag utan effekter ...............
Spets mot det konservativa synsättet ......
Nanneson inte den förste ......................
Kooperativa Andelscentralen ...............
FAKTARUTA XI:l.
Den svenska kooperationen enligt
Mellanhandssakkunniges modell.

382
383
383
384
385
386
386
387
387

sou 1922:20 ..................................... 389
Diagram över den svenska
kooperationen ................................... 391
KAPITEL

1.
Förteckning över bilagor samt tabeller
och diagram i löpande text.. ............ 411

APPENDIX

Xll.

Sammanfattning, resultat och slutsatser
Studiens huvudresultat ......................... 393
De tidiga föreningsformerna ............ ..... 393
Informationsspridningsperioden
1850-1890 ...................................... 394
Föreningsbildningsperioden
1890-1930 ...................................... 397
Om spridningsgrad och föreningstäthet 1890-1930 ............................... 400
Bestämning av förenings täthet .............. 400
Malmöhus - främsta förenings länet fram
till 1930 .......................................... 401
Allmänna tendenser 1890-1930 enligt

HJO .......................... ......... ................. 401

8

Föreningstäthet och hinder för
föreningsbildning ............................. 402
För/ kommentarer till HJD:s synpunkter
och bedömningar .............................. 403
Svagheter i den tidiga föreningsbildningen ......................................... 405
För/ kommentarer ................................ 405
Mikroeffekter för den enskilde ............ 406
Förf kommentarer ................................ 406
Makroeffekter genom kooperation ..... 407
För/ kommentarer ................................ 407
Allmänna kommentarer till
jämförelserna .................................... 409
Föreningsbildningen en landsbygdsrörelse .............................................. 409

APPENDIX 2.A.

Grundtabeller till diagram och
kommenterande text - förteckning 415
APPENDIX 2.B.

Grundtabeller enligt förteckning ...... .. 417
Noter ................................... ... ................ 445
Käll- och litteraturförteckning ............. 469
Förkortningar ........................................ 481

som en lågmäld, eftersinnande underström.
Det tydligaste tecknet på detta är att historieämnet i skolornas kursplaner efter - i stort
sett- flera decenniers frånvaro nu åter blivit
ett kärnämne bland andra.
Brandestens stora kartläggning av lantbrukarnas föreningshistoria gör den svenska
modellen begriplig med organisationerna
som verkar på sina olika nivåer - från det
lokala, över det regionala till det nationella.
Föreningshistorien speglar även det svenska
"modernitetsprojektet" där man lämnat det
gamla självhushållet bakom sig och sökt sig
ut till en marknad för sina varor. Lantbrukarna blir då inte längre endast producenter,
utan blir då även aktörer på en marknad
med allt mer förädlade produkter. Ungefär
samtidigt slår även en ny syn på de vetenskapliga rönen igenom - detta synsätt kommer med tiden, både direkt och indirekt, att
påverka arbetet, både ute på åkrarna och
inne i ladugårdarna. Böndernas produkter
blir vid tiden kring förra sekelskiftet föremål
för granskning och kontroller, så t.ex. får
djuren då stam böcker och deras produkter,
såsom smör och ost, blir kvatitetsstämplade
handelsvaror som kan exporteras.
Det visade sig vara ett mycket digert och
skiftande material som Olof Brandesten
behövde tränga in i för att skildra rörelsens
historia - det var allt från gamla tidskriftsartiklar,jubileumsskrifter, årsberättelser och
annat svårtillgängligt material som fordrade
tålamod att bearbeta. Härvid kom det dock
fram en hel del tidigare okänd kooperationshistoria och han kunde därmed visa att
dess rötter tränger längre ned och ännu
längre tillbaka i tiden än någon tidigare
kunnat ana.

Den gröna näringens arkiv
Men det har också förekommit att en del
kooperationshistoria har försvunnit för alltid. Troligen av obetänksamhet skedde det
som allra minst får hända; det berättas från
en av de äldsta specialorganisationerna inom
lantbruksområdet, att två hela lastpallar
arkiv- och osorterat m aterial körts direkt till
JO

soptippen i samband med en nyordning
inom organisationen. Det är sådant som
orsakar "svarta hål" i arkiven - och i historieskrivningen!
Det är därför glädjande att kunna konstatera att ett "gröna näringens arkiv" nu
håller på att växa fram hos Stockholms Företagsminnen. Förutom LRF med dess föregångare ryms i depositionen källmaterial
från 100-tals mejerier, lantbrukskooperationens förlags- och propagandaverksamhe t
samt tidningen Lands historiska bildarkiv
och ett omfattande filmarkiv från SoL-film.
I Stockholms Företagsminnen finns sedan
tidigare representerade företag vars produkter har beröring med lantbruksnäringen.
Här finns banker och försäkringsbolag som
Föreningssparbanken, Landshypotek och
Agria. Till detta kommer att Skogs- och
Lan tarbetsgivareförbundet mycke t välbevarade arkiv med hundraåriga rötter också
nyligen deponerats och förtecknats och n u
står tillgängligt för forskning. Det pågår förhandlingar mellan Hushållningssällskapens
Förbund och Stockholms Företagsminnen
och av allt att döma så kommer även förbundets arkiv till Stockholms Företagsminnen.
Allt detta är glädjande, men det finns alltså
fortfarande mycket att göra, dels för att bevara källmaterialet, dels för att berätta historien.
I Riksarkivets årsbok 2002 "Vard agsslit
och företagsvinst" återges arbetet med att
rädda näringslivens dokument för eftervärlden. I förordet konstateras att den som inte
själv bevarar sina historiska dokumen t för
framtiden, den får heller ingen historia nedtecknad - utom möjligen av motparten. De
branscher, regioner och områden/ ämnen
som lämnat efter sig bättre bevarade arkiv
tillhör också dem som blivit föremål för
forskning. Det är ingen djärv slutsats, säger
f.d. riksarkivarie Erik Norberg som står fö r
föro rdet, att forskningen söker sig dit där
det finns väl bevarat källmaterial.
Ett exempel på detta är kapitlet i denna
bok som behandlar den danska bondekooperationens historia. Det är inte utan
avund vi kan betrakta dem då de har hela

andelsrörelsens historia dokumenterad från
grunden och därtill ett stort verk om Landboföreningarna - allt framtaget med hjälp
av professionella forskare. När får vi i
Sverige SAL/ SL och RLF-organisationerna
dokumenterade på motsvarande sätt?
För att travestera den tidigare citerade
artikelförfattaren: Det vore inte bra om vi
inom svenska lantbrukets organisationer
ytterligare skulle missa möjligheterna att
skapa förutsättningar för att våra rörelser
beaktas och behandlas i vederbörlig utsträckning i la ndets samhälls- och ekonomihistoriska utveckling. Jag vill därför vidarebefordra uppmaningen i den angivna årsboken:
"Bevarandet av historien är fö retagsledningarnas uppgift."
D etta arbete är särskilt viktigt idag när
fusions- och integrationsutvecklingen kryper alltmer ut över gränserna. Dessa två faktorer: en ganska svag forskningssituation
och en ytterst ojämn arkivkultur, som betonats även av författaren till föreliggande
bok, gör det särskilt angeläget att man inom
lantbrukets fö reningsrörelse måste ta frågorn a på allvar. Arkiven måste räddas, systematiseras och göras åtkomliga fö r forskningen,
eljest kommer vår samhällssektors historia enligt katastrofscenariot - a tt fö rbli oskriven
och därmed obefintlig! Om en forskare skulle vilja ta del av källmaterialet från organisationer såsom Swedish Mea ts, Arla Foods,
Sve nsk Mjölk eller Lantmännen, kommer
denn e att finna att det är förenat med stora
svårighete r a tt få tag i arkivalierna. Lantbrukskooperationen måste alltså nu ta sitt
ansvar för sin historia. Det ford ras både
initiativ, kontakter med professione lla arkivarier och, inte minst, ekonomiska satsningar, både för iordningställande av arkiven och
. för att främja forskningen.
Självfallet händ er det också positiva saker
även fö r vår del. Dels har de t stora verket
"Det svenska jordbrukets historia" om de
agrara näringarna och dess utveckling sedan
femtusen år, med professorn i agrarhistoria
Janken Myrdal som redaktör och de lförfattare, fullbordats. De ls kommer nu n ågra
böcker om lantbrukskooperationens histo-

ria, a lla utgivna av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademie n. D en första utkom 2004
och var en antologi med titeln 'J ordbrukarnas kooperativa föreningar och intresseorganisationer i e tt historiskt perspektiv", med
historikern FD Reine Ryden som redaktör.
Det är fö r övrigt h an som doktorerade 1998
med den första avhandlingen om lantbrukskooperationens historia på fl era decennier
"Att åka snålskju ts är icke h ed erligt. De
svenska jordbrukarnas organisationsprocess
1880-1947". De n andra boken är den nu
föreliggande , som på ett förtjänstfullt sätt
lyfter fram och beskriver alla de specialföreningar som tillsammans utgör d e n nuvarande lantbrukskooperativa rörelsens rötter. Vidare förbereds också en bok om LRF:s
arkiv med Reine Ryden som författare.

En bok som kan läsas på flera
sätt
För att bilden av lantbrukskooperationens
framväxt ska bli så fullständig som möjligt,
har Olof Brandesten även försökt spegla
statsmakernas varierande intressen för kooperationen över tid. Han porträtterar också flera av de viktiga föregångsmännen,
deras ideer, drivkrafter och arbete m ed att
försöka tillskapa någon form av samverkan från början med enkla medel och obetydliga
resurser.
Den föreliggande boken kommer genom
sin a rikliga faktamaterial, säkerligen att kunna fungera på flera sätt; dels som uppslagsbok för person er intresserade av speciella
områden av före ningsrörelsens historia, dels
som underlag för förberedelser för fortsatt
forskning på olika nivåer, både av professionella forskare och av lekmannaforskare. Till
slut, och inte minst, kan boken läsas från
pärm till pärm av d em som har e tt gediget
intresse för lantbrukskooperationens tidiga
historia eftersom den ä r synnerligen välskriven , intressant, utförlig och kunskapsrik.
Det är värdefullt med en historik som är
skriven av en agronom som ägnat sitt yrkesverksamma liv åt lantbrukskooperationen
och som under decennier vässat sin penna
11

genom sitt arbete med lantbrukskooperationens studieverksamhet, remissarbete m.m.
Braudesten har under tiden utvecklats till
en skicklig lekmannahistoriker med stor insikt i rörelsens ideer och historiska utveckling. Han har blivit handledd av en forskare,
Ronny Pettersson, filosofie doktor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet som
även han sysslat med lantbrukskooperationens historia.Jag föreställer mig att mötena
mellan Brandesten och Pettersson måste ha
givit upphov till många och intressanta diskussioner! Själv går Olof Brandesten vidare
i sin forskning - nu med en bok om den
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agrarpolitiska rörelsens rötter och utveckling- även den ska det bli av största intresse
att få ta del av!
Thorsten Andersson

Akademiens preses 2000-03
Ordförande i Hushållningssällskapens
fdrbund 19970rdfdrande i Föreningen Kooperativa
studier] 996-98
Ordjö.rande i KRAV 1990-2001
Landshövding, Gotlands län 1992-98
Verkställande direktör i Lantbrukarnas
Riksförbund 1977-90

Författarens förord
Några episoder och små indikationer från
mitt tidigare liv kan möjligen bidra till en
förklaring av attjag på gamla dar blivit "föreningshistoriker". Under mina tonår och
upp till drygt 20, som samtidigt var desamma
som arbetsåren i min fars jordbruk, kämpade jag med en Hermodskurs. Det var ofta
jobbigt på egen hand men ett ämne var
favoritämne: den gamla antika egyptiska,
grekiska och romerska historien. Det kunde
i spänning nästan mäta sig medjules Vernes
böcker! Ett par andra erfarenheter gjorde
jag under mina första studieår vid Ultuna: I
avsaknad av varje agrarhistoriskt inslag i
1950-talets agronomutbildning läste jag vid
sidan av kurslitteraturen "Bonden i svensk
historia" i tre delar. När jag besökte branschorganisationerna m.fl. för att få underlag för
seminarieuppsatser slogs jag av att det inte
fanns något historiskt material, bara aktuellt
informationsmaterial och någon elementär
studiebok. En tredje och mer avgörande episod ägde rum på RLF 1960: När jag fick ansvaret för utbildningen av förtroendevalda i
RLF och ville skola in mig ordentligt i den
historiska bakgrunden för att ha en försvarlig grund för jobbet, fanns det knappt något
material tillgängligt. Det var endast den tunna historiken över RLF:s första tio år och
jubileumsböckerna över SL:s och branschernas inledande skeden som var tillgängliga.
Någon grundläggande och översiktlig historieversion höll sig inte lantbrukets organisationer med.
Alltsedan dessa erfarenheter har det funnits kvar en irritation över att historien bakom eller före Lan tbrukssällskapet 1917, RLF

1928-29 och Berglund i Gimmene 1910 aldrig varit närmare dokumenterad. Är det ett
stycke historia vi inte vill veta något om? Och
sambanden mellan organisationerna, hur
såg de ut? Likaså n är det gäller föreningsrörelsen och lantbruksorganisationerna i
stort- hur förhåller det sig med dem? Vi har
i dag ingen sammanhållen historiebild av
hur de tidigaste lantbrukskooperativa föreningarna utvecklades i Sverige. Tiden från
1930 och framåt är tämligen väl känd och är
väl det enda som existerat i det "kollektiva
föreningsmedvetandet" men hur förhåller
det sig med den tidigare utvecklingsperioden? Det är oundvikligt att göra en jämförelse med Danmark där andelsrörelsen och
dess framväxt är beskriven i många olika
sammanhang alltifrån andelsmejeriernas
lokala utveckling under 1880-talet och ännu
tidigare. Det märkligaste är att det under de
många år som gått inte tillkommit någonting av det jag nämnt trots det uppenbara
behovet.
Nu har jag då i dryga tiotalet år arbetat
och försökt tränga in något i det förgångna
och naturligtvis blivit något klokare under
tiden. Mina historiska organisations- och
kooperationskunskape r, som befunnit sig
på ett tämligen ytligt och bristfälligt plan,
har undergått en välgörande fördjupning.
Framför allt har insikten om föreningarnas
grunder och rötter blivit en annan. Likaså
övertygelsen att är det något som behöver
dokumenteras så måste det vara organisationsrötterna. Ingen rörelse som vill överleva dagens samhälle med dess omvandling
och med något av inre styrka och hållbar
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identitet inför framtiden kan vara utan sina
rötter. En annan sak har stått alltmer klar:
Att detta arbete och dessa kunskaper inte är
något man "plockar ur fickan" på en kaffekvart; det är väl med viss överdrift den tid
som flera tidigare historieskrivare haft till
förfogande för jubileumsberättelserna.
Men så till det aktuella! Ungefär halwägs
i inläsningen av ämnet och litteraturen började Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens chefsbibliotekarie Lars Ljunggren lyssna
så smått till mina funderingar om en översiktlig historisk framställning i två delar: En
med inriktning på de lantbrukskooperativa
föreningarna och en annan med facklig/
agrarpolitisk inriktning. Och när planerna
så småningom konkretiserades i form av
att Skogs- och Lantbruksakademien kunde
trycka och utge arbetet var vägen utstakad.
Jag är utomordentligt tillfredsställd och
tacksam att ha fått det stöd från KSLA:s sida
som denna möjlighet innebär. Samtidigt
innebar givetvis detta större krav både reellt
och formellt, eftersom arbetet skulle infogas
i det större och mer krävande sammanhang
som KSLA:s skriftutgivning innebär. Mot
den bakgrunden är det möjligt att resultatet
inte fullt ut uppvisar den skärpa, stringens
och balans som jag själv gärna skulle ha
önskat. I bästa fall vågar jag hoppas att framställningen är i någon mening "populärvetenskaplig" och därmed användbar i olika
sammanhang där en översiktlig framställning kan fylla ett behov. Dessutom har min
tidigare irritation avlösts av en viss tillfredställelse med att arbetet i någon mån bidragit till att fylla ut tomheten och kunskapsluckorna.
Under resans gång har jag dessutom gjort
en väsentlig upptäckt. Det har visat sig att
inkörsporten till insikter om den tidiga lantbrukskooperativa utvecklingen i Sverige till
stor del finns i det material som Skogs- och
Lantbruksakademiens bibliotek förvarar.
KSLA:s bibliotek och samlingar - framför
allt hushållningssällskapens tryck och handlingar samt jubileumsböcker och tidskrifter
- har därmed kommit att utgöra den fasta
punkten i hela arbetet. Ett problem har
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givetvis varit att det omfattar så förtvivlat
många hyllmeter! Naturligtvis kommer Olof
Kåhrströms bok om sällskapen och deras
historiker m.m. att underlätta för dem som
vill forska vidare. I viss mån harjag också fått
komplettera detta material med sådant som
bara finns tillgängligt i Kungliga biblioteket,
Stockholms stadsbibliotek eller i något fall
Arbetarrörelsens arkiv. Och det är inför framtiden utomordentligt glädjande att LRF:s
arkivfråga är på väg att lösas och att arkivet
kommer att öppnas för forskningen på ett
helt annat sätt än hittills, dels genom överföringen till Föreningen Stockholms Företagsminnen och dels genom planerna på en
bok som "arkivöppnare" i samarbete med
KSLA.
När mitt eget arbete nu börjar närma sig
sin fullbordan vill jag allra först uttala ett
tack till dåvarande direktör Torsten Andersson på LRF - sedermera preses i KSLA åren
2000-2003 - som ursprungligen gav mig
möjlighet till forskning och skrivarbete de
sista åren före pensionen. Under hela denna långa tid har jag haft känslan av ett oreserverat stöd från hans sida, som naturligtvis
bidragit till att jag gång på gång tagit mig ur
de dalar av misströstan, som jag upplevt
under det till synes oändliga stretandet med
det omfattande och till synes oöverskådliga
material som stått till förfogande för att vinna större klarhet.
Ett varmt tack går vidare till Lars Ljunggren och hans medarbetare i KSLA:s bibliotek, som under så lång tid på alla sätt varit
mig behjälpliga i arbetet. Ett annat stort tack
går till fil dr Ronny Pettersson, ekonomihistoriker och universitetslektor vid Stockholms
universitet, som trots stor arbetsbörda tagit
på sig uppgiften att läsa och med aldrig sviktande tålamod ge synpunkter på mina från
början ganska vildvuxna manus. Hans bidrag i arbetet med att befria texten från
överflödig och tyngande materia har utgjort
ett viktigt bidrag i lotsandet fram mot ett
användbart resultat. Dessutom har de nu
nämnda på ett verksamt sätt bidragit till min
egen förkovran och växt i själva arbetet. Jag
var förvisso en hoppfull amatör när jag bör-

jade men en fortlöpande dialog har bidragit
till ökade insikter och mognad i själva arbetet. En annan sak: För de sak-, räkne- och
skrivfel som kvarstår liksom för de eventuella missbedömningar som vidlåder framställningen tarjag naturligtvis själv hela ansvaret.
Ett senkommet tack också till mina danska
värdar och informatörer, vilka vid mitt studiebesök på sedvanligt danskt sätt ställde
upp med översvallande gästfrihet och beredvillighet till alla former av information om
den danska andelsrörelsen.
Ett tack också till de bidragsgivare inom
LRF och KSLA som har haft vänligheten att
anslå medel till tryckningen av arbetet: Stiftelsen Erik Jonssons fond för lantbrukskooperativ forskning, Stiftelsen Arne och
Margot Berglunds fond för forskning och
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens

samordnade fonder. Ett tack går dessutom
till mina gamla kollegor från LRF redaktör
Valter Ersson och agronom Olof Nilsson
som på olika stadier läst mina manus och
givit synpunkter därpå; samma sak gäller
agr.dr. Arne Roos som läst avsnittet om produktionsföreningarna. Dessutom har jag
anledning att utöka skaran av dem som jag
är skyldig ett tack till agronom Sven Söderberg, Uppsala, för hans insats att korrekturläsa manuset. Och inte minst går tacket till
min hustru Eleonora för det tålamod hon
visat inför mitt ständiga åkande till Akademiens eller andra bibliotek och det eviga
häckandet vid datorn. Naturligtvis finns det
andra och mer sällskapliga sätt att tillbringa
sin pensionärstid på!
Olof Brandesten
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KAPITEL

I.

Utgångspunkter, metod och uppläggning

Utgångspunkter
Framväxten av de svenska lantbruksorganisationema är mycket sparsamt behandlad i
mer kvalificerade och vetenskapliga former.
Det är i sig uppseendeväckande att den del
av näringslivet i landet som från början varit
den dominerande och omfattat 300 000400 000 brukningsenheter, en befolkning på
2,5 miljoner människor, med en organisationsapparat som i sin moderna form började
byggas upp på 1890-talet och från 1930-talet
omfattade ett femtontal olika kooperativa
branschorganisationer med över en miljon
medlemskap samt en facklig organisationsgren med som mest 200 000 medlemmar,
inte är mer genomlyst och analyserad på ett
mer avancerat plan. Man skulle kunna tro
att detta vore ett lockande forskningsfält for
många olika typer av forskare, sett ur ett flertal perspektiv och forskningsaspekter.
Märkligt nog är så inte fallet i Sverige. När
detta projekt inleddes för nu mer än tio år
sedan var det ont om avhandlingar som behandlade det svenska lantbrukets organisationer. Det fanns strängt taget inte mycket
som på något avgörande sätt förändrade bilden av lantbrukets organisationer som ett
försummat forskningsområde. Det som förelåg i form av avhandlingar som fyllde dessa
krav var ett par om hushållningssällskapen,
närmare bestämt E. Kempes och]. Stattins
avhandlingar. De be handlar dock i första
hand hushållningssällskapens funktion som
en specialform av halvstatligt organ/myn-

dighet och den senare endast deras tidigaste period fram till omkring 1850. 1 Därutöver fanns G. Hellströms avhandling 'Jordbrukspolitik i industrisamhället" med inslag
av kooperations- och organisationshistoria
men i förhållande till huvudinriktningen på
jordbrukspolitiken av sekundär karaktär.
Hellström har också behandlat avsnitt av
SLR:s och slakteriorganisationens histor ia
och framväxt i deras olika jubileumsskrifter.
Om RLF fanns P. Thullbergs avhandling
"Bönder går samman" omspännande en
femårsperiod avseende RLF:s framväxt och
första utveckling 1929-33, därutöver hade H.
Kylebäck på 1980-talet behandlat "Konsument- och lantbrukskooperation i Sverige. C.
Utterström har 1980 behandlat branschorganisationernas fusionsperiod under 1960talet i avhandlingen "Organizational Visions,
Ideologies and the Cooperative Myth". 2
Inte heller finns det i S.-Å. Bööks genomgång av "Svensk kooperationsforskning
1974-1984" något som påtagligt förändrar
bilden av bristen på framför allt framställningar som belyser lantbruksorganisationernas framväxt och inre utveckling. I stället bekräftar han att svensk forskning och högre
utbildning vid universitet och högskolor alltid varit fattig på bidrag om kooperativ verksamhet. Lantbrukskooperationens situation
var därför inte på något sätt unik utan bekräftade endast det allmänna förhållande
som rådde i varje fall fram till 1960-talet. I
stället, säger Böök, är det kooperatörerna
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själva som stått för forskningsinsatserna och
nämner en lång rad namn från G. H. von
Koch till 0. Lundevall.3 För samtliga dessa
gäller emellertid att de alla hör hemma på
det konsumentkooperativa området, vilket
även är fallet med 0. Ruins banbrytande
organisationsstudie om KF 1960. De enda
undantagen är strängt taget endast K. F.
Svärdströms bok om slakteriutvecklingen i
Östergötland och hans bidrag till analysen
av förhållandet melJan RLF som den fackliga jordbrukarorganisationen och Sveriges
Lantbruksförbund som huvudorganisation
för de lantbrukskooperativa branschorganisationerna.
Under 1960-talet tillkom dock på det
statsvetenskapliga området N. Elvanders beskrivning av "Intresseorganisationerna i
dagens Sverige" som ett betydande arbete.
Dessförinnan var G. Heckschers "Staten och
organisationerna" från 1946 och H.Johanssons "Folkrörelserna" de enda framställningar i vilka ingick avsnitt även om lantbrukskooperation och RLF; dock inte i andra
avseenden än som folkrörelser eller intresseorganisationer bland andra. 4 Genom kooperationsutredningen manifesterades under
1970- och SO-talen ett nytt och förstärkt intresse från samhällets sida för en aktiv och
ökad kunskapsutveckling på det kooperativa
området. Betänkandena från utredningen
innebar en bred kartläggning av de många
olika områden där kooperativ verksamhet
utvecklats i Sverige. Redan tidigare hade
också, enligt S.-Å. Böök, kooperationen själv
börjat göra avkall på sin gamla s.k. enklavinställning, som närmast innebar att forskning
och kunskapsutveckling samt rekrytering
skulle ske internt inom de olika kooperativa
rörelserna. Detta sammanhängde närmast
med att man inom dessa bö1jade finna intresse för rekrytering av medarbetare också
utanför rörelserna, bl.a. från universitet och
högskolor. Till en god kooperativ utvecklingsmiljö hör ett samhälle med insikter om
vad kooperation är och kan vara. Till detta
kan forskningsinsatser bidra och i det sammanhanget är universitets- och högskoleforskningen central.5 Påfallande i listningen
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av ny forskning om kooperation är dock
dominansen på konsumentkooperation och
nykooperativa verksamheter.
På det lantbrukskooperativa området har
det emellertid hänt ganska litet enligt S.-Å.
Bööks inven te ring för perioden 1974-84. Av
de ca l40 projekt resp. avhandlingar, uppsatser och artiklar som han redovisar är det
högst ett tiotal projekt som är inriktade på
lantbrukskooperation resp. endast ca 25
arbeten av 280 som har en inriktning på
frågeställningar inom lantbrukskooperation, varav flera av mindre betydande karaktär.6 En inventering av föreningen Kooperativa Studiers årsbok för tiden efter Bööks
genomgång visar dock på en ökad frekvens
av uppsatser och arbeten avseende lantbrukskooperativa frågeställningar. Direkt in riktade på lantbrukskooperation är K. Hakelius
avhandling om "Cooperative Values: Farmers Cooperatives in the Minds of Farmers"
från 1990 och M. Fregidou-Malamas "Lantbrukskooperationen och staten. Samspelet
rörande föreningslagen" 1994, båda framlagda vid Sveriges Lantbruksuniversitet i
Uppsala. 7 Genomgående har dock uppsatserna i övrigt smittats av kooperationsforskarnas allt mer teoretiskt betonade frågeställningar och höga abstraktionsnivåer, vilket bl.a. medför att de mister sin förankring
i den verklighet som praktiska kooperatörer
kan känna igen. Det skall också noteras att P.
Thullberg och T. Johansson 1979 svarade för
den i högre grad forsknings betonade j ubileumsskriften "Samverkan gav styrkan: Lantbrukarnas föreningsrörelse 1929-1979". 8
Dessutom har Johansson skrivit ett antal
goda uppsatser i första hand om den allmänna kooperativa historiska utvecklingen. I
Kooperativ årsbok 1994 redovisas också en
sammanställning av de forskningsprojekt
som fram till dess erhållit anslag för kooperativ forskning från Forskningsrådsnämndens kommitte för kooperationsforskning.
Intrycket därav är detsamma som redovisats
i det föregående: Att det endast är ett fåtal
projekt som berör lantbrukskooperation
och anslutande områden. I ett par fall har
veterligt avhandlingar med lantbrukskoope-

rativ inriktning blivit resultatet av där angivna prqjekt.9
Uppmuntrande är dock att historiker,
ekonomihistoriker m .fl. på senare år tagit
sig an olika delar av det gamla j ordbrukarsamhällets utveckling och omvandling och
att detta resulterat i ett antal avhandlingar i
kooperationsforskning och ekonomisk historia vid flera andra universitet och högskolor. Bland dem är K. Niskanens avhandling
"Godsägare, småbrukare och jordbrukets
modernisering: Södermanland 1875-1935"
värd att observera genom att den innehåller
många intressanta aspekter på små resp. stora bönders effektivisering av jordbruket
genom sin anslutning till olika föreningar,
såväl produktions- som marknadsimiktade. 10
Av avhandlingar som behandlar agrar- eller
näringspolitiska organisationer och förh ållandet till kooperativa föreningar är R.
Ryd ens studie "Att åka snålskjuts är icke hederligt" från 1998 det senaste och också
enda tillskottet avseende jordbrukarnas organisationsprocess 1880-1947 och därvid
främst organisationernas olika roller i denna
process. Den är värdefull därför att den går
in på och försöker klarlägga n ågot av samspelet mellan de fackliga och kooperativa
organisationsgrenarna inom lantbruket under själva organisationsprocessen. 11 I övrigt
finns ett ökande antal av ekonomihistoriska,
agrarhistoriska m.fl. arbeten och avhandlingar som behandlar olika aspekter avjordbruks utvecklingen men dessa rör i regel inte
organisationshistoriska områden och frågeställningar. Ett undantag är dock den senaste delen av serien Det svenska jordbrukets
historia med titeln "Jordbruket i industrisamhället 1870-1945" i vilken författaren i
korta avsnitt satt in kooperationens utveckling som en del av själva jordbrukets omvandling . 1~
Bland andra sådana arbeten går det inte
heller att bortse från den i och för sig äldre
E. Kumms "Samköp för hundra år sedan"
som länge var unik, därför att den grundades på forskning i Uppsala läns hushållningssällskaps handlingar. I dag är den både
erkänd och klassisk men man hade känslan

av att den av "vissa inom föreningsrörelsen"
betraktades som något av ett uppkomlingsarbete när den kom ut 1950. Bland nyare
skrifter är S.-O. Olssons "Lj us, kraft och
värme i södra Halland" och hans uppsats
"Tröskan, ångan och elen. Jordbruksteknik
i seklets början" i tidskriften Polhem, behandlande bl.a. el- och tröskverksföreningar, främst i Halland och södra Sverige. De är
av intresse därför att de är de enda med inriktning på tidiga lokala förhållanden. Som
en motpol härtill kan ytterligare ett svenskt
bidrag till den senaste forskningen om kooperationens världsvida utbredning och utveckling vara värt att nämna. Det ger en
något avvikande, men hälsosam syn på den
europeiska kooperationens centrering på
den europeiska modellen: Å. Edens avhandling "Hävstången. Agrarkooperativa utvecklingsförsök i Östbengalen/ Bangladesh 18601984" från 1998. 13
I övrigt har våra lantbrukskooperativa och
agrara organisationer i stort sett - med de
undantag som nämnts - synts vara tillfreds
med vad statliga utredningar och författare
till jubileumsskrifter presterat. Lantbrukskooperationens historia är således främst
skriven av dess "segrare" i form av jubileumsskrifter, som dessutom i huvudsak omfattar
organisationsuppbyggnaden från 1930-talets
början; några analyser av annat slag, t.ex. av
den tidiga utvecklingen, mindre lyckade förlopp e ller rena misslyckanden är mer sällsynta. Undantag från detta är Hellströms
analys av SLR-organisationens och Lantmannabankens fallissemang under 1920-talet. På
senare tid har också Vänerskogs konkurs
gjorts till föremål för en särskild avhandling.
Jubileumsskrifterna från alla regionala och
lokala organisationsled inom föreningsrörelsen representerar dock en stor och värdefull forsknings- och kunskapsresurs som
hittills i alldeles för liten utsträckning kommit till användning i utforskningen av organisationsväsendets inriktning och framväxt
under det grundläggande utvecklingsskedet.
Ytterligare en typ av organisationshistoriska
skrifte r finns: De biografiska/halvbiografiska där enskilda personer utgått från sina
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t:gna lllt'r e ll er mind re sul:!jektiva crfur~11Jie ten1ch 11ppfuu11ingar i egenskap av pion·

j;irer eller andra positioner inom riirclscu.
~jiihfal let har dessa sit1 h~riittignndc och
allddc:s specilika vårcle. Oc.lt giv~tvis känner
j:tg l,111· Jag här tram par på minerad ma,·k
öch må h ,inda ~j,Uv också ibland syncla1 p~
nåden.
Med den störst:I r,·., pckt fö r olika förfatrn•

res m(ldnr a,~ 1mm dock kunna ställa fritgnn
o m fnt1nsläll ni11gan1~t nte.d dessa utgån~punkter fött önsk,-arcl brerfd och <!jup resp.
o m io 1e lö1•fäuarna ågrmt sig mest ål öv~rgripande frågor och de lyckade result, tten i
olika o r!f,tnisationers utveckli ng. Någon
forskning om den Lidigasu· organisationsut·
vecklingen pä lok.ilpl:U1ct och hur de lant·
bn1kskoopen1Liva idt'ern,~slog t'OLoch ut,-.
vccllades i Sverige hm· knappast kommit r:i:ll

stånd. Samma nmgt.'l utgör dock de nyss
nämnda skri J'termt 1ill-5aim1rnus med clc: t
~1ora grunclma1edale1 fråu fr~.lllSLbnu,::.:th-

o rgauisacion<er uch RLF:~ lånsförb\J nd en
r ikh:1lcig och åunu i swn sett 0Ut11y11jad
kftlla och rc,urs ror egentlig lorskni ng. Rc·
:i11 1tatet ~r au brldc kooperativa oc;h agrat"
poli 1i.ska str.lv·.uH..lcn, :mm konnnit till utu-yd~

ifrån s;ly;i.l agrara som koupe1•ativa or1:,,ta11isaLloner, fortfar-ande är bristffilligt observerade odt l~ebandlade; t'.11 obcarhetat bisu)1iskt
material ex.i$1,er.:1 r som bekant i111e i någons
111cdveia11dc. Inte heller notcrasj .u bile ums•
skrlftc1· i regel som forskning, eftersom Cleorca är för ytliga 1,ch tillrä1calagda; i v.nje fäll
tlokumcntcr.ts de Mta inte l bibliO!,'IS11icr
och ;ir s5Jcclt:s inte särskilt lättillgänglig,1 ff)r
i1;u-esserade . Er_t 1111dantag härifrån är dock
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insatser ifråga om föreningsbildning och
stöd till sådan, och som centralt finns tillgängligt i första hand i Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och samlingar,
hittills utnyttjats i den utsträckning som är
möjlig och befogad.
Ett exempel på följderna allmänt sett av
dessa förhållanden kan anföras: G. Solberg
utgav 1978 i Uppsala "En bibliografi över
folkrörelseforskning 1930-1978" i samband
med T.Janssons organisationsforskning. 14 I
denna förtecknas rapporter och skrifter som
behandlar ideella organisationer, arbetarrörelsen och konsumentkooperationen. Som
av en slump ingår tre helt udda skrifter från
jordbruksområdet: 'Jönköpings läns slakteriförening genom 20 år", "Från farmannabonde till föreningsbonde" utgiven i Visby
1956 samt "Kristianstads läns elektriska förening" från 1948. En bristfällig avdelning
om Lantbrukarnas Riksförbund är förtecknad. Det man kan fråga sig är: Varför dessa
udda verk när inga andra - och minst lika
intressanta - sk1ifter om lantbrukskooperationen kommit med?
Förklaringen är därför troligen att lantbruksorganisationernas egna bidrag till kunskaps bildningen varit så knapphändiga eller
bristfälliga att "olycksfall" av denna typ är
mer eller mindre oundvikliga. Vad som i
första hand saknas är översiktliga deskriptiva
redovisningar av framväxt och utveckling av
såväl kooperationen som det lokala agrara
föreningsväsendet i övrigt; djupare gående
analyser saknas som framgått nästan h elt.
Det har visserligen skrivits ett antal i och för
sig goda handböcker om kooperationens
och RLF:s organisationer och verksamhet
men dessa är knappast tillfyllest ur forskningssynpunkt.15 Det har också då och då
skrivits historia men utan den grundforskning och grundkunskap som erfordras för
en sann och realistisk framställning. Likaså
lyser bristen på en bibliografisk förteckning
av den samlade litteraturen avseende RLF
och de lantbrukskooperativa föreningarna
igenom på ett alarmerande sätt. Kontentan
av dessa förhållanden och insikter blir följande när det gäller lantbrukets organisatio-

ner och deras forskningsmässiga kartläggning:
Tabell I: 1. Önskemål om forskningsinsatser
m.m. inom och om lantbruksorganisationerna
• Rörelsen behöver hela sin histoiia på gott
och ont, innefattande positivt och negativt, insatt i ett brett perspektiv på dess
framväxt och roll i samhällsutvecklingen;
• Förklaringar krävs, trots eller utöver den
generellt verkande industrialise ringen
och moderniseringen, om varför den tidiga kooperativa utvecklingen inom lan tbruket i Sverige delvis låg 30-40 år eller
mer efter våra grannländers och motsvarande utveckling i europeiska länder, t.ex.
Tyskland;
• Vi behöver svart på vitt på hur föreningsinformation och -utveckling gestaltade sig
under perioden 1830-1930, vilken i dag
för många endast framstår som ett tomt
vitt och okänt fält;
• Vi behöver en sammanfattande beskrivning av och fördjupad forskning om de
mer allmänna agrarpolitiska föregångare
och former, som funnits före dagens LRF
och gårdagens SAL och RLF, och deras
agrar- eller näringspolitiska ambitioner
och funktioner, och
• Vi behöver också den bibliografiska sammanställning av befintligt material om
organisationerna från såväl centralt, regionalt som lokalt plan som efterlysts i det
föregående.

Den sistnämnda delen av arbetet borde kunna ske i form av ett samarbete mellan en
lämplig central och samordnande organisation eller forskningsinstans och de ute i
länen verkande länsmuseerna, landsarkiven,
folkrörelsearkiven och, varför inte, LRFlänsförbund och lantbrukskooperativa föreningar. Som S.-O. Olsson påpekat, är det
risk för att mycket ursprungligt organisations- och arkivmaterial om det lokala organisationsarbetet redan förkommit, men det
har lika troligt inom många län utförts ett
mer omfattande grundarbete än vi känner
till på det centrala planet, vilket jag själv er21

farit under detta arbetes gång. Risken för en
förstöringsprocess av befintligt lokalt material är dessutom särskilt påtaglig i dag, då
fusions- och integrationsutvecklingen börjat
sträcka sig ut över landgränserna. Det vore
önskväa att det material som ändå kan tillvaratas och räddas för framtiden förtecknas
och också kommer till en vettig användning
inom forskningen.

Syfte och målsättning
Det nu föreliggande arbetet är avsett att ge
en översiktlig och övergripande framställning som ger något av det grundläggande
och långsiktiga historiska perspektivet. Det
är dock inte möjligt att i ett sammanhang
tillgodose de nämnda önskemålen; i huvudsak är det endast den tredje punkten ovan
som beaktas i denna framställning. Främst
är det ett sätt att uppmärksamma och sätta
ljus på det nämnda förhållandet, nämligen
bristen på grundläggande forskning och
därmed arbeten. För det andra är den ett
försök att "sätta lite rötter" på lantbrukskooperationen genom att något granska
den historiska bakgrunden och utvecklingen
och antyda något av problematiken under
den långa och tröga utvecklingsperioden. I
denna första del ägnar jag mig översiktligt åt
de tidiga agrara och kooperativa organisationstyperna. Behov föreligger också av en
belysning av den tidigaste agrarpolitiskt betonade organisationsutvecklingen, som möjligen är ännu mer okänd än de n kooperativa. Därutöver är arbetet ett sätt att ge uttryck för professor Eva Österbergs o rd: "Historiker har inte monopol på historien - även
allmänheten har sin historieuppfattning."
För den framställning som nu föreligger
har ambitionen inte varit att åstadkomma
någon avhandling för erövrandet av någon
akademisk grad. I stället har eftersträvats en
"mellannivå" mellan akademiska avhandlingar å ena sidan och eleme ntära handböcker å den andra och är således ett försök
till en friare och mer "populärvetenskaplig"
version. Genomgående har dock en mer
kritiskt iakttagande och ifrågasättande håll-
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ning till stoffet intagits än som vanligtvis
varit fallet i studiematerial och handböcker
om föreningsrörelsen samtjubileumsskrifter. Eftersom arbetet spänner över en lång
tidsperiod kan det följdriktigt inte bli särskilt
djuplodande med undantag för några avsnitt, som det funnits behov och intresse av
att fördjupa och som sammanförts till ett av
de sista kapitlen. Det betyder också att det
omfattande material som genomgåtts inte
tömts på innehåll och information- tvärtom
finns det mesta fortfarande kvar för ett fördjupat studium och utfo rskande. Motivet för
framställningen i kapitel II är vidare att sätta
in den inhemska utvecklingen i sitt närmaste europeiska sammanhang, som ett utflöde
av den ur ide- och nyorienteringssynpunkt
mycket vitala upplysningstiden under främst
1700-talet. Inslagen från Å. Edens avhandling gör det också påtagligt att kooperativa
samarbetsformer - även om de primärt uppträder spontant och till synes avskilt från
varandra på det lokala planet - utgör yttringar av en universell typ av rörelser ur folkdjupet och , inte minst, att dessa uppträtt
även i andra kulturer och tidsepoker. I
Edens anda är jag beredd att instämma i att
det onekligen är en smula förmätet att tro
att det "första kooperativa samarbetet" utvecklades i Europa först i skiftet mellan
1700- och 1800-talen.
Det skall också sägas att arbetet inte i
första hand är avsett för redan välinsatta kooperatörer och föreningshistoriker utan tar
sikte på en något bredare krets av historiskt
intresserade bland medlemmar, förtroendevalda och anställda i lantbrukets organisationer och - kanske den största gruppen andra allmänt historiskt intresserade personer samt studerande i olika sammanhang.
Möjligen kan mångåriga och rutinerade föreningsmän fin na vissa avsnitt och sammanställningar alltför e lementära; tanken är
dock att arbetet som översikt skall kunna
vara användbart även för läsare som i utgångsläget är mer eller mindre oinformerade. För dessa lika litet som för elever vid
skolor och studenter vid andra utbildningsanstalter har det funnits någon n ågorlunda

översiktlig framställning som underlättat
överblicken över hela det omfattande organisationsbygget i lantbruket, dess utgångspunkter, framväxt och särart.

Arbetets uppläggning och
inriktning
Utifrån dessa utgångspunkter behandlas i
kapitel Il kortfattat den övergripande historiska utvecklingen alltifrån upplysningstiden
och vidare huvuddragen av ide- och organisationsutvecklingen i de för Sverige mest
betydande länderna i Europa. Därifrån går
kapitlet in på den allmänna kooperativa utvecklingen i Sverige under 1800-talet som en
grund och utgångspunkt för vad som hände
inom lantbruket. Det är dock påfallande att
inte heller utvecklingen på det konsumentkooperativa området i Sverige var påfallande
tidig; någon mer påtaglig organisatorisk
grund för riksorganisationen KF fanns inte
förrän strax före sekelskiftet 1900. Däremot
torde det ha funnits ett visst samband mellan de tidiga konsumentföreningarna på
landsbygden och liknande strömningar
blandjordbrukare på ett tidigare stadium än
som hittills beaktats, vilket dock är svårbevisat i dagens forskningsläge. En inte obetydlig andel j ordbrukare engagerades t.ex.
tidigt som medlemmar och förtroendevalda
i konsumentföreningarna, vilket diskuteras
i kapitel Il. Likaså drogs jordbrukare och
hemmansägare i Norrland in i bildning och
organisering av tidiga produktionskooperativ, främst på trävaruområdet, genom deras
naturliga intresse för avsättning från den
egna skogen. Dessa samband borde klarläggas på ett bättre sätt, vilket dock in te kunnat
ske inom ramen för detta arbete. I samma
kapitel noteras avslutningsvis att antalet lantbrukare organiserade i KF-anslutna konsumtionsföreningar vid 1930-talets början var
ungefär dubbelt så stort som SLR:s dåvarande medlemsantal, eller enligt Ruin ca
50 000-55 000. 16
I kapitel III behandlas de första tidiga
svenska samarbetsformerna i lantbruket
samt huvuddragen av vad som hände under

den första utvecklingsperioden 1830-90.
Som den äldsta och mest ursprungliga
näringen hade dock jordbruket sina specifika samverkansformer flera hundra år före
den modernare och senare uppväxande kooperativa rörelsen, främst organisationen av
brandstodsväsendet, byalagen och sockenmagasinen; de sistnämnda härrör dock så
sent som från 1700-talet medan de övriga är
avsevärt äldre; den gamla brandstoden är
t.ex. dokumenterad i landskapslagarna från
1300- och 1400-talen liksom byordningarna
som kan härledas från samma källor och tidpunkter. En intressant fråga är bl.a. om det
kan sägas existera ett direkt samband eller
en slags kontinuitet mellan dessa äldre former och de senare framväxande organisationsformerna; att så var fallet beträffande
brandstoden är dock helt klart.
Vad som också är klart är att hushållningssällskapen spelade en helt avgörande roll vid
framväxten av samtliga förenings typer ijordbruket alltifrån de första fröinköpen i Värmlands läns hushållningssällskap 1803, bygdebolagen för brandförsäkring, sparbankerna
och hypoteksföreningarna från 1820- och
30-talen. Detta gäller också de första produktionsföreningarna på 1840-talet till organiserandet av mejeri- och inköpsföreningar de
två-tre sista årtiondena på 1800-talet. I denna tidiga utveckling har också andra former
av föreningsbildningar medtagits i framställningen, såsom husbondeföreningar och
andra med mer social inriktning såsom
fattigkassor och livränteföreningar, vilka
eljest regelmässigt kommit på undantag i
föreningshistoriska sammanhang. Det finns
också skäl att observera att de svenska böndernas olika binäringar och mångsyssleri
medförde en tidig bildning av en hel rad
specialföreningar, slöjdföreningar m.fl., som
ofta fåt t en mer eller mindre marginell
behandling. 17 Till dessa hör exempelvis
fröodlarföreningar, trädgårdsodlarsällskap,
maskinföreningar, torvföreningar och biodlarföreningar; de tidiga slöjdföreningarna torde också kunna ses som föregångare
till de senare h e mslöjdsföreningarna som
växte fram från sekelskiftet 1900. Däremot
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har i framställningen gränsen dragits vid
fiske- ochjaktföreningar och liknande, som
inte ägnats någon belysning, ehuru fisket i
sjörika trakter och längs kuster och älvar
hörde till de gängse binäringarna.
En fråga som går som en följetong genom
hela det svenska jordbrukets och dess organisationers utveckling är kreditfrågorna för
mindre och medelstora jordbrukare och
frånvaron av en rationell lösning av dessa i
stort se tt ända fram till 1930-talet; detta trots
förebilderna F. W. Raiffeisen i Tyskland och
H. Gebhardt i Finland och deras kreditföreningar. 18 Dessa frågor ägnas därför återkommande synpunkter och diskussion i
framställningen; dock betonar olika forskare att den informella kreditgivningen bönder och släktingar emellan löste flertalet
kreditproblem och -behov under denna tid.
Andra föreningsformer som i dag också hör
till de sällan observerade är torvströ- och
egnahemsföreningarna som dock tidsmässigt ligger i det senare utvecklingsskedet
från 1890 och framåt. Huvudtemata i framställningen gäller dock främst den tidiga
utvecklingen av produktions-, mejeri- och
inköpsföreningar, vilka ägnas uppmärksamhet i kapitlen III samt V-X; i de sistnämnda
kapitlen görs bl.a. med hjälp av befintligt
siffermaterial ett försök till totalöversikt över
det föreningsväsen som växte fram till och in
på 1930-talet. Ett kortfattat jämförande kapitel avseende den danska andelsrörelsen har
lagts in som kapitel IV främst på grund av att
utvecklingsförloppet i Danmark uppvisar
intressanta avvikelser från det svenska.
I kapitel V behandlas hur den kooperativa andelsiden tillsammans med den tekniska
utvecklingen - i varje fall till en betydande
del - inledde förvandlingen av den svenska
mejerihanteringen. Denna produktionsgre n
var den första i vilken kooperativa arbetsformer mer systematiskt utvecklades; mjölkproduktionen blev dessutom - som ett resultat
av produktionsomläggningen från främst
spannmålsproduktionen - under perioden
1890-1930 ekonomiskt sett den viktigaste
produktionsgrenen i det svenskajordbruket.
I den följande framställningen redovisas ut-
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vecklingen inom övriga produkt- och specialområden som separata kapitel för de
olika huvudgrupperna av föreningar.
Inom ramen för kapitel XI har framställningen inriktats på några problem- eller diskussionsområden som framstår som intressanta alternativt styvmoderligt behandlade i
befintlig litteratur. Dessa gäller statsmaktens
intresse för kooperativ utveckling under
perioden 1900-1930, den under samma
period olösta spannmålsfrågan och SLR:s
roll däri samt de främst under 1920-talet
gjorda försöken till samarbete mellan konsument- och lantbrukskooperationerna. För
kapitel V om mejeriutvecklingen och för
olika organisationsgrupper i följande kapitel
har siffe rmässigt material förelegat, vilket
möjliggjort en siffermässig beräkning av den
faktiska spridningen av föreningsideerna.
Huvuddelen av den siffermässiga redovisningen har dock lagts i slutet av boken i
form av appendix med tabeller. Premisserna
för dessa beräkningar behandlas generellt i
kapitel VI samt mer detaljerat i resp . sammanhang. l en jämförelse konstateras att de
halvstatliga hushållningssällskapen alltjämt
vid 1930-talets början var den numerärt sett
största jordbruksorganisationen i Sverige.
Sällskapen fick 1923 nya stadgar som möjliggjorde anslutning av medlemmar utan den
gamla formen av inval, vilket underlättade
jordbrukarnas individuella anslutning.
Ganska mycket energi och ett betydande
antal sidor har ägnats informationsspridningen 1850-90, eftersom den kan anses
som grundläggande för det som senare hände . Därvid har uppmärksamheten riktats
främst på informationen om inköps- resp.
mt,jeriföreningarna som uppvisar ganska
olikartade förhållanden. Medan mejeriverksamhcten i olika former ägnades ett tämligen stort intresse och intensiv diskussion
under i stort sett hela perioden 1860- 90,
förekom endast sporadiska och sena inslag
som var inriktade på inköpsföreningarna.
Anledningarna härtill har ägnats diskussion
och hypoteser/ spekulationer. Det är också
intressant att notera att den tidigaste informationen om kooperativ mejeriverksamhet,

riktad direkt till svenska bönder, förekom i
Västmanlands och Östergötlands läns hushållningssällskaps tidskrifter - inte i den
centrala Lantbruksakademiens. Så var fallet
i flera sammanhang; så tillkom t.ex. de första
andelsmejerierna liksom lokala inköpsföreningar tidigast ute i länen på enskilda lantbrukares/ föregångsmäns initiativ. Detta utvecklingsförlopp (from-bottom-up = nedifrån
och uppåt) är förvisso den principiellt riktiga gången i utvecklingen men ändå anmärkningsvärt, eftersom de centralt verksamma
oftast förutsätts ha den bästa överblicken
över nyheter och tidiga önskvärda tendenser. Så var förvisso också fallet beträffande
den tekniska utvecklingen och nyorienteringen inomjordbruksnäringen men alltså
inte i påfallande grad vad gäller föreningsutvecklingen. Likaså konstateras att några
visionära ledare för den kooperativa utvecklinge n i lantbruket aldrig framträdde e ller
fick något dominerande inflytande i Sverige.
En annan omständighet kan noteras i
denna inledande orientering: De tidigaste
andelsmtje1ierna tillkom inte i Skåne, vilket
hävdas i den kooperativa historieskrivningen/mytbildningen; det tidigaste i Skåne var
inte heller Hvilans m ejeri. Här framträder
särskilt tydligt den påfallande avsaknaden av
egentlig agrarkooperativ forskning. Det var
i stället i Västerbotten och Jämtland som
man från 1867-68 gick till verket med denna uppgift, vilket finns väl dokumenterat i
de resp. hushållningssällskapens och i annat
material. Även i Östergötland tillkom e tt
andelsmeje1i åren 1879-80, i Västmanland
två 1881 (Arla och Munktorp) och i Blekinge tre mejerier under senare halvan av
1880-talet. Förklaringen är givetvis att det
inte bedrivits en forskning värd namnet avseende denna utveckling; det är inte heller
säkert att vad som i denna studie kunnat
noteras utgör den slutliga sanningen, eftersom landets alla delar/ län inte heller i detta sammanhang kunnat kartläggas tillräckligt systematiskt. Men det är exempel på hur
myter frodas när fakta och egentliga kunskaper inte föreligger.

Den mest intensiva organisationsperioden
I kapitlen Vll-X redovisas samtliga olika
huvudgrupper av organisationer som med
början under 1800-talets sista decennium
kommer till stånd under den första mest
intensiva organisationsperioden fram till
1920-30. Bland dem har produktionsföreningarna givits ett försvarligt utrymme på
grund av att de kom att utgöra viktiga led i
den effektivisering av lantbruket, främst animalieproduktionen, som skedde i stort sett
fram till första världskrigets utbrott men
även därefter. Denna typ av föreningar har tillsammans med hushållningssällskapen också ett tidigare utvecklingsskede alltifrån
1840-talet, som egentligen är mer e ller
mindre okänt men ändock är av lika stort intresse som den senare handelskooperativa
utvecklingen. Likaså har de olika specialodlarföreningarna infogats i sina utvecklingssammanhang, varvid kan konstateras att de
i flera fall är tidigare i sin utveckling än de
stora branschorganisationerna p å jordbrukets avsättningsområden.
Bland specialföreningarna intar Betodlarnas Centralförening en speciell plats på
grund av att den - trots sin ekonomiska
u.p.a.-benämning- är den tidigaste fackligtnäringspolitiska organisationen i det svenska jordbruket (1899) och som i sin verksamh et hade tyngdpunkten p å förhandlingsuppgifter. 19 Det kan också här nämnas att
denna specia!odlarförening tillsammans med
Fjäderfäavelsföreningen ägnats en något
fylligare framställning än flera av motsvarigheterna på andra specialområden. Detta
beror dock på h elt motsatta orsaker för de
två: När det gäller Fjäderfäavelsföreningen
har jag haft tillgång till hela arkivmaterialet
som är förvarat hos Skogs- och Lantbruksakademien, medan ingenting syns vara
skrivet om Betodlarnas Centralförening,
vilket föranlett ett m er grundligt researcharbete, som dock inte kunnat göras heltäckande.
Försäljningsföreningarnas utveckling som vi bättre känner till genom jubileumsskrifternas koncentration på de senare ske-
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<lena-sker i huvudsak först med utvecklingen på 1930-talet som led i den då under
jordbrukskrisens tryck genomförda re- och
nyorganiseringen av lantbrukskoo peration en i sin helhet; det fanns dock en grund i
form av ansatser och påbörjad utveckling av
främst mejeriföreningarna från 1890-talet.
För slakteriföreningarnas del rådde en viss
högkonjunktur under första världskriget,
vilken dock byttes till sin motsats under den
följande efterkrigskrisen, då flera av dem
misslyckades och gick omkull i likhe t med
de allra första försöken under 1800-talets
sista del.
I framställningen har också diskuterats
frågan om och i vilken utsträckning rädslan
för socialism inom/ genom kooperationen
spelat en roll under den aktuella p erioden.
Uttryckt på ett annat sätt utgör denna frågeställning de konservativa lantbrukarnas uppfattning av och inställning till kooperationen som ide och företeelse. Detta är
förvisso ett område som hittills rundats på
betryggande avstånd av flertalet som producerat sig på det lantbrukskooperativa
området möjligen med Osterman som det
klaraste undantaget. En sådan rädsla för att
beröra känsliga frågeställningar leder dock
ingenstans; skall frågetecken kunna rätas ut
måste någon ta risken att bryta det otillfredsställande dödläge som en obefintlig diskussion medför. En annan inte fullt lika ömtålig
frågeställning är vilken roll den bristande
kooperativa renlärigheten spelade framför
allt under SLR:s första uppbyggnadsskede
och för de ekonomiska bakslag som organisationen råkade ut för under efterkrigsperioden 1920-23 och i början av 1930-talet. I
bägge dessa sammanhang har jag valt en
öppen och kritisk diskussion med de risker
detta m edför. Däremot har det inte funnits
anledning att beröra de partipolitiska motsättningar, som med början under 1910talets politiska brytningstid och under lång
tid påverkade den interna diskussione n
inom lantbrukets organisationsvärld. Dessa
hör mer hemma i en agrarpolitiskt inriktad
framställning. Det påtagliga är i stället att
sådana motsättningar i mindre grad präglat
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den svenska lantbrukskooperativa utvecklingen än i flera andra europeiska länder,
där de ofta resulterat i så starka brytningar
att e n uppsplittring av de kooperativa organisationerna skett efter såväl politiska som
religiösa linjer.

Det historiska synsättet
N. Edling gör i inledningen till sin avhandling "Det fosterländska hemmet" en viktig
distinktion ifråga om det historiska synsättet.
"Vi behöver", säger han med åberopande av
historikern G. B. Nilsson, "medicin mot vår
ofrånkomliga tidsbundenhet och tendens
att analysera och bedöma historiska skeden
med facit i hand ... varningar mot kronologiskt översitteri och förenklade baklängeslösningar har jag lyssnat till". 20 Det har känts
angeläget att försöka klara denna grannlaga
uppgift i det arbete som här föreligger.
Bland jordbrukets företrädare har det emellertid under senare tid varit på modet - i
samhälls- och den massmedie betonade debattens efterföljd - att förklara 1930-talets
jordbrukspolitik som bankrutt. "Gammalt
regleringstänkande" har länge varit på avskrivning i många olika sammanhang, ofta
följt av nedsättande kommentarer om "regleringsivrarna från 1930-talet". Detta är - så
långt jag kan förstå- att göra sig skyldig till
"kronologiskt översitteri" och "att bedöma
historiska skeden med facit i hand". Det är
förvisso förenat med viss tankemöda att
klara en sådan balansgång mellan en i sak
berättigad kritisk hållning och just den avvägda och nyanserade historiesyn som är
önskvärd i ett sammanhang som detta.
Ett par exempel kan anföras för att lättast
belysa problemet: De grundläggande utredningar om t.ex. mjölkregleringens utformning som gjordes p å 1930-talet främst av A.
H. Stensgård och L. Nanneson i Lantbrukssällskapet, var närmast geniala för sin tid liksom ideerna till marknadsregleringen över
huvud taget. Detsamma gäller kanske i ännu
högre grad konstruktionen och framräknandet av den s.k.jordbrukskalkylen på 1940talet, vilken låg till grund för förhandlingarna o m jordbrukspriserna till ända långt in

på 1980-talet. Dessa insatser måste givetvis
ses i det sammanhang där de hör hemma,
d.v.s. utifrån de dåtida förhållandena. Edling
säger något senare i det tidigare åberopade
avsnittet på tal om egnahemspolitiken: "Huvudsyftet är med andra ord att analysera hur
de (= dåtidens människor och agerande)
uppfattade sin samtid och framtid, att undersöka deras verklighetsbeskrivningar, planer
och handlingar för att uppnå en kritisk förståelse och förklaring ... ". Det Edling avser
är egnahemspolitiken som visade sig inte
vara livsduglig för framtiden. I det här aktuella sammanhanget är det i stället fråga om
en föreningsbyggnad och därmed - direkt
eller indirekt- medel för jordbrukspolitiken
som på ett helt annat sätt visade sig vara
realistiska och användbara metoder för jordbruksnäringens överlevnad och utveckling
under en lång tidsperiod. Även om inte
heller dessa kan vara hållbara för all framtid
så måste dess skapares och företrädares
grundläggande insatser - insatta i sitt rätta
historiska sammanhang- ges det erkännande de förtjänar.

Metod och teori
Den använda metoden för en framställning
av detta slag är självfallet den gängse historiska. Som vägledning för mig som amatörhistoriker har Kompendium om historisk metod,
som används för forskarutbildningen vid
historiska institutionen vid Stockholms universitet varit av stort värde, även om det är
tvivel underkastat om resultatet uppvisar
särskilt stark efterlevnad; detta gäller särskilt
källkritiken som varit svår att uppnå med de
givna premisserna. 21 När det gäller själva
metoden att "locka fram den kunskap som
finns bl.a. på bibliote k, arkiv och hos den
enskilde" har skriften "Spåra och dokumentera det förflutna" varit kunskapskällan. 22
Arbetet har med denna målsättning och inriktning huvudsakligen bedrivits som litteraturstudier; endast i mindre utsträckning har
- frånsett den historiska statistiken - egentligt källmaterial kommit till användning.

Informations- och innovationsspndning
Den enda teoretiska grund som i övrigt
bildat utgångspunkt för framställningen är
den moderna informationsteorin med begreppen innovation och innovationsspridning
som centrala. 23 Ordet innovatiir används
mest om uppfinnare, skapare och förnyare
av tekniska hjälpmedel, metoder och lösningar. Begreppet innovationsspridning
innefattar i dag samtliga olika spridningsoch distributionsformer av ny information
och nya kunskaper (vad man i dag kallar
kanaler), vilket är detsamma som våra moderna media och informationsformer. Studiet av olika spridningsprocesser är vanliga i
en mängd olika sammanhang, inte minst i
samband med studier av den tidiga jordbrukstekniska utvecklingen. Innovationsoch spridningsförlopp används ofta av ekonomihistoriker och antropologer vid studiet
av olika sidor av samhällenas utveckling liksom inom etnologin(= folklivsforskningen).
Teoretiskt/ metodiskt har alltså föreningsutvecklingen betraktats som ett spridningsförlopp i vilket den tidiga informationsspridningen och kunskapsbildningen om olika
samverkansideer och -former och deras
organisatoriska uttryck inom lantbruksområdet beskrivs. Påtagligt är också att ekonomiska, sociala och politiska ideer inte vet
av några nations- eller geografiska gränser;
dessutom är de tullfria och utan importrestriktioner; ideer passerar för övrigt även
stängda gränser. De uppvisar endast variationer betingade av förhållandena i olika
länder med sina skiftande ekonomiska, sociala, kulturella och politiska traditioner och
utvecklingsförlopp. Jnnovationsprocessen
har under modern tid varit föremål för
många forskares intresse, såväl praktiskt som
teoretiskt. Den svenske geografen T. Hägerstrand var en av de första att i en studie från
1953 beskriva spridningsförlopp. 24
Inom organisationsforskningen åberopade på 1960- och 70-talen S. Lundkvist som
ledare för det stora folkrörelseprojektet Det
svenska klassamhällets funktion 1850-1920 de
moderna teorierna och metoderna för innovationsspridning för att undersöka och
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kartlägga de svenska folkrörelsernas tillkomst. Projektet startade 1965 och innebar
ett studium av nykterhets-, väckelse- och
arbetarrörelsernas utveckling i 1800-talets
framväxande induslrisamhälle.25 Det i föreliggande arbete anslagna temat om den kooperativa idens och agrara samarbetsideers
spridning och tillämpning bland lantbrukare
är således ett parallellområde, vilket Lundkvist och hans medarbetare dock inte behandlade.
Folkrörelsernas tillkomst och utveckling
kan enligt Lundkvist ses som ett innovationsförlopp, ett spridningsförlopp av innovationskaraktär. De teoretiska källor han åberopar är bl.a. E. M. Rogers (1962) och E.
Katz-M. L. Levin & H. Hamilton (1963).
Dessa forskare modifierar tämligen genomgripande Hägerstrands föreställningar om
spridningsförloppets karaktär och anger en
både "modernare" och mer logisk syn därpå.
Rogers identifierar som framgår nedan fyra
väsentliga delar i analysen av innovationsspridningen.26 Enligt Rogers är det möjligt
att illustrera förloppet vid spridningen av en
innovation i form av en normalfördelningskurva av nedanstående utseende där man
tänker sig processen ske i form av följande
steg och förlopp: 27
Tabell 1:2. E. M. Rogers definierande faktorer för ett innovationsförlopp
• Innovationen/ nyheten
• dess vidareförande från en individ till en
annan

• i ett socialt system
• över tiden
Som framgår av figuren nedan avgränsas de
andelar av samtliga mottagare som över
tiden accepterar en nyhet/innovation i vissa
återkommande proportioner. Det framgår
att endast 2,5 procent av populationen fungerar som egentliga innovatörer eller nyskapare medan hela 16 procent är "eftersläntrare" (laggards) som överhuvud taget inte tillgodogör sig nyheter.28 Den stora majoriteten
eller hela 68 procent, delas som framgår i en
tidig och en sen grupp av "accepterare",
d.v.s. som tillgodogör sig nyheten relativt
tidigt resp. relativt sent. Rogers grundar sina
slutsatser på en genomgång av drygt 500
studier av innovationsförlopp genomförda
inom fem-sex forskningsområden. Bland
dem intar studTer bland jordbrukare en
framträdande plats. Det bör noteras att
kurvan och dess siffermässiga mått utgör en
teoretisk idealisering av verkligheten. Katz,
Levin och Hamilton har ytterligare förfinat
beskrivningen av spridningsprocessen som
av dem definieras av de faktorer som anges
i tablån n edan.
Tabell 1:3. Katz, Levin och Hamiltons redovisning av innovationsprocessen
• Accepterandet
• över tiden
• av något specifikt - en ide eller ett bruk
• av individer, grupper eller anpassade
enheter, knutna till

Antal

Tidig

Sen

majoritet

majoritet

Brytpunkt
~kt
Ti~

majoritet

Eftersläntrare

i.c:::::__ _. i __ _ _..,__ ___._ _ __,___ _ _ _ _ _....:,,_ _➔
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Figur I: 1. Spridni11g av
i11novat-ioner.
Tid

Källa: E. M. Rogers ''Diffusion ojInnovations" s. I 62.

• specifika komrnunikationskanaler
• ti11 en social struktur
• tHI ell givet nonnsystem e lle r kultur"
Lundkvist använder för sin tillämpn ing på
folkrörelseområd et andra uttryck vid be•
skrivningen av den teoretiska tillväxten, i
hans fall alltså organisationsideers spridning, vilket framgår av elen tillämpad e kur,ia.n nedan och de olika faser som anges för
förloppeL Ett viktigt tillägg görs också i sammanbanget av Lundkvist: För att kunna
acceptera eller eljest reagera på en nyhet
måste man ktin.na till den. En innovations
sp1idning kan därför uppfattas som två delar
av en sammansatt pI"ocess, nämligen av en
;npmnationsfasoch en därpå följande mnovationsfi,s. Den senare delen av processen inu"äffar då mottaga,·en haft tillfälle att inhämta och ,<ärdera infon11ationen/ nyheten och
funnit den värd att ln.tnskaps- eller begreppsmässigt fö,~~rva och handla efter eller fö1°
kasta. Nyheten/ ider,/ uppförniogen blir e n
in novation först när elen fmner praktisk tilllämpning. En innovation på det tekniska
området bedöms som accepterad då 50 p rocent av en studerad eller möjlig population
har anammat den. ,o
Lundkvists mer detaljerade fasindelning
enl igt figuren nedan ansluter rncr till det
faktiska förloppel när det gäller sprid nio gen
av orgaoisationsidfor. Det kan t.ex. ta en
avsevärd tid mellan den första delen av processen, informationsspridningen, och den

andra delen, själva accepte,-andet av innovationen. Naturligt nog in träder i organisa1.ionsanslurningen e n mättnads/as når det
faktiska uu-ymrnet i fon11 av antalet tänkbart
n åbara personer i popu lationen minskar
eller är uttömt eller - i va,je fall teoretisktnär behoven_, ideetna eller inu-essena förlorat sin aktualitet. förändrats eller försvun•
nit eller nä r organisationen spelat ut si11 roll
och e rsatts av andra." ( den följande framställningen kommen1 au kunna iaktta någ•
ra praktiska exempel som illustrerar processens förlopp för några olika organisationer.
Fasinclelningen inleds av co intro//uktio11sJ,,s som följs av en lillväxtfasoch kulminerar
i e n 11,tittn(!//sfas. Om förloppet kan följas
över en tillräckligt lång period fö!jer slut•
Jigen regressions/asen, som år lika. med tillbakagång, återgång. Ur etnologisk synpunkt
betecknar regression e u kulturelements
gradvisa försvinnande.
lnnovationsprocesser s ker inte i något
lufllomt rum utan i ett praktiskt socio-ekooom iskt sammanhang. G. Peterson säger i
sin studie, som avser jordbrukets om\l'andling under e,1 viss period i västra Östergöt·
land, au en innovation i något avseende
skall ge en vinst, vilket dock inte nödvändigt•
vis behöver vara detsam1na som vinstmaxime ring i ekonomiska termer. I s tället kan
vinsterna avse tidsåtgång, effektivitet, ökad
produktion, högre procluklivilet, bättre ut·
nyttjande av arbetskraft eller undanröjande
av flaskhalsar i produktionen; detta resone-

Antal

~ ,oPigur 1:2. Teoreti!i·k ;l/i,Sf.
raticm av en 1t)•hets eller
idet spridJ1i11gsprocess en·
ligt Lundkvists version.
Ifigm"r.11 at1~.J de olika faser

~ktlons..
fM

TIMb:tf&S

Mitln&ds·

Regre$$ions-

fois

tas

som en organisation ge,wm·
gdr undr.r Jir, Jolala lev-11,ulstid (t1tvecklings9 kel)
Kiil/a: S. Ltmdkvisl I 977,
Folluörelserna i del svenska
samhiil/el 1850-1920 , . 62
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mang gäller prakLiska nyhec er i ajiilva jo,·dbruksproduktiooen . I piincip oc.gårvi ifr.\11
att siLuationen 'år densamma när det gäller
effd:.tc1· a\r samarbeLe i o rganisatimu~r. 1
många fall kan e n lösni11g s1älla sig e nklare
eller re,u '"' möjlig ,,11/asl <>mjlera hmmat for•
en,i s,g om och i .Wmilrb,te ge110111jöm ,ltgä1·dt11
(forf, kursiveaing). vilket iir själ"<, t'Sscnse n i
all. sa.nwer\.:.a nsutvcck.ling. Så har sam,v~isiden - agrar. lelt.nlsk, fackUg eller ekonomisk
- uppsiåu kopplad till ,iågon produktio ns·
teknisk elle r e konomisk r,:-alltel som grnppe~ avj ordbrukare sökt amoånda sig av i e n

visst sa1nman hang tör au ge:me nsanH lösa
upplevda problem. G. Pctcrso n kons1;,11era1
v1chffe hur infonna1ionssp1idnlngc.n sker

111 , V och \Il- X, i vilka d et siffocmiissiga
matcrialeL;1n,iänts för att räkna fram vis.sa_
matt pa spaidningen (cllc_r omfäcc ningen) :w
förcnlngsidfer i lantbrukeL undHJ den här
aktuella pe.l'iode n, n.v.s. i prakd ke n och på
grund av siffe rmaterialets begränsningar
tide n 19 10-1930.

Kooperativa ideer och grundsarser - korL resUJne
Som en yttcrlig.ire grund fcir den folj,u,de
framslå.l1 ningen ska ll närma.<;t lämnas t-r1
knrtföuad rekapitulation av b~•greppet lwo/x·
mllon och dess ide mässiga innebörd. Ordet
ko mmer av dtt .scnJ,uinska r.,mjJt?"fld eJler fr,-.

genom en raci iT1fOrtr1mio11.skanaler, både

open,tlo som betyder .samarbete. samverkan

perso nlii;,1 och operson liga."' Detta skall \'i
å terko mma clll och illusu·era p raktiskt i den
följande frnmställuingen, främst 1 kapiilcn

eller sanwedmun her. I uppslagsböckerna
tillägget man gärna; "Be1eckni ng för den

vcl'ksarnhct .som ·bedri\'t!$ av kooperaLi\"a
fö rerng". Juridiskl iir clet kooper,nh-·• ft,rerngct (enligt svensk terminologi) organ iserat
son, ekonomisk förening. .För au. t! ll ekonomisk tOr~ning skall kunn a regjstre ra.~ och
därmed vinna rättskapacitet (~ bli j midi~k
person) fo rdras an den år kooperativ och i
övrigt uppi)'llcr krawn enligt (deu svenska)
la~en t>1n ekon omiska förea,ingar;33 mots,•arandc lag;.,r finns i de flesta 1änrlc!r; dock
ej i Danmark och Norge.
Engelsmann~n G ..). Holroakc- anges a\' H.
Stolpr som en a,· d "' första som vid 1870talets slut me r ing-åc.nde lorsöktc sainnrnn~
fäll~\ och bcsk.i·iva Ro(hdc1Jcföreningm1s
a rbete öch gnnulreglcr·.!li' Hans sc.u11mau•
fatming av Rot hdakprogrammcL består

,w

ijonon p unkle r \'lika n ärmare framgar '"'
fakta auta 1:1 nedan . H. Stolp,:• såget i sin
1946 utgivna bok au .rochtlale pionj~rc nut
ajfllva inw fotmutera.de sina gnmd~user och

Eug-rlsum,,,,rn G. ) . Holyo11k, ( JSJ 7-/ 9(}6) 11nr 1f1ru
jorste JOut /Kf r.tl m~,· .,ystt'mati!.Atslifl 1,rw,rk/tJi/Jf R()('h·
d.alt•pr".t.'""miilll'J, uillu~I skrtfdt 111Qt ,t,u,,, ,w 18711•

ta/rl, Fotn:J. L,m,1/ KB

nrbt.!tsrt:gler ,mm övel'låth det.ta åt sina eftei,·•
fö!jare. Det har således va1it de mer sentida
kooperaLö 1'c1·nas uppgift all forska i ur•
kunderna och fornn.ilera de pcindpielll och
praktiskt ,>äsc ntliga grun dsacst:rna i de n koopcra1iva ideologin." Uppdrage1 ,itt göra
dert.t tör luterna~io1w lla Kooperatira Allian~
sens, rKA:s rdkn ing. gays eftt:r första värld~krigetåt: den S\'e11ske koopcraLören A. Örne,

som fonnulerac:le • de sju gnm1Lt111smu,:'"
Ö.rnes grundsaiser har den lydelse som
framgår av ucdanslåenrle tablå.
Ta b e l.l 1:4. A, Ö rnes sj u punkter för d e kooperativa grundideerna 1921
Ett koope rativt förci.ag
• Står öppet för var och e n., som önskar bli
likaberåltigacl deltagare
• Bör driva~ med l~jälp a,, eget kapital på
vilket betalas blo\l ,,anlig 1"jJJ1a
• Måste tillhandahålla tullgoda varor
• Tillämpa "gångse priser• vid V-ämförsålj-

• Mtdlei11111a111a äger sam111a rJtt till inOytandc över företagets förvaltning enligt
d e n lika rösträtten
• Använder e n dcJ av överskouel r.ill upp·

fostringsändamäl •1
De sju grunclsatSerna blev under 1960-mlet
föremål för y11erligare revisi on l.nom IKA
bland aonar heroe nde på omvärlds-- och
s1ruk1urföränd1·1r1g-dr sarnt iommunist isk~

stau;rs a11norlunda syn på koopern,cil'a före-

ning

FAKTARUTA

• Fö·rdelar överskottet b land deltagarna i
förhålla n d e till deras d eltagande i verk•
..samhete n

I:L

Sammanfattning av Rochdaleprogramrnet enligt G.J. l-Iolyoake
1878 ( 14.-punktsprogramrnet)
Plm1järel'l)a gav exempel genom at\ grunda

en konsumlio11sföre11ing med kapiml de
ajälva i hurudsak anskalfat;

De säl<le endasl, rena ofötfalskade varor
De ~•" full ,,il" ocl1 fuUt måll
De sålde till gällande m;u:Knadspriscr ooh
<111derbjö<I inte de pri,'313 hanrlJarna
OeyarkeD ,og e ller gav kred.iL Pa sA ~•11 fiirkdde de inlc arbetarna/ merllemmarha till
sJmldsättning
Oe gav ioedlemmarna åt.erbäring i 'fö1•hiillande till der<IS köp . De som åstadkommit
överskouet skulle dänued också dela det
De uppmu,,t,~emedlommarna a)J.säua in
sin å\erhåring i föteningens sparl,assa, "ar~
igenom de fostrades åll sparsamhet
Oebest;imde kaprt.lfrånum lill 5 procent, så
;ut :irliet.et och handeln skulle fä möjlig11et
rill skit)ig förtjäns t'

r produktionen fördelade de öve{sko11.et
bland dem, som g" •Wm sitt -a,-bete å:<lad•
ko111mil. clel, i förhallande lilllöncrtna
De anslog 2,5 procent av överskotwr t ill
u ppfos!ringsåndamål för alt ge n\cdlemm-arna tillfälle au törkovra sig
Oe, gav alla mt:dlcmmar demokrJtisk r.ö«rätl ( en medlem - eQ röst) vid val och L,~
slut, vilket även tillk1>m ~-vinnorna
Oe hade som mål att vid$<1 dcu ,kooperativa
v-..ruförrlle<lllngcn och produkli60cn dä1•
hän alt de kunde grunda en :u·betels s1•d,
där brott och ox.ploat.1i11g inte sl<11lle existera (= Robert Owens utopi)
Genom en partihandelsförening ville de fö rverkliga sin jp'undsats att endast tillhandahalla va.ror av gara11,erad åkr.hel
De såi; sin bµtik som grodden till ett nytt
s!Xlialt liv, ~om gcaom rJtt ledd ajälvlJ.iiil(>
skulle garante.ra hög moralisk stMdard o>'ll
välstånd åt alla medarbetare" ~
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teelser. Resultatet blev fö ljande utformning
av gru ndsatserna av vilka de fytd första

karakteriserades som obligatoriska eller
g rUJ1dläggande nJedan de tre å te rståen de
var fakul tath>a eller frivilliga:
Tabell 1:5. Av IKA 1966 fastställda koopera•
liva grundsatser
• Öppet medlemskap
• Demokratisk förvaltning
• Åte,·bäsing i förhållande till k.ö pens stor•
lek
• Begränsad kapitalränta
• Komanthandel
• Politisk och religiös ne utralitet
• Upplysn ingsverksamhet "'
Denna av IKA 1966 stadfästa version en av
gnmdsai.serr,a är som framgår en mer kompromissbetonad utformn ing av punkte rna
nedan. Kooperationsulredningen sammanfattade 1981 för svensk del de kooperativa
principerna på följande säu:
"Koopenuionen är enfore.tog,/onn organiwod a11
odi for nit grupper av personer pn<m• ekonQmisk
vr,rlumnltl!I slwl/ kunna tillgodose sina intrt.ss,m
pd orm'dden där de som exet1tpelvis kmuler. lewr
ra,it.irtr, bonuie e/Je,· sysselsn1t1.1 ht1r d;rdt/Q etigo,.
gmnr,ng. Den koo!Jernlfoo lHl'IX$am)ulen sludl åUlsA /lo ,u dirf'kt smnbantl ,ned 11dgra 11v ,,,,dlumma-rnas lh11igo riklivitell:r. "'~ - • • - • •

"Niir en forr.tul.se skall btter.low.s ~·om k0t1Jtrrt1tiv
är en betl.6mni,igsfrdga "säger vidare koo1>eratio ns11 u·edningen.40

Dessa sentida definitioner och gru ndsatser
hade dock ingen rele,>ans för den tidiga utvecklingen i Sverige. För dessa gällde i stället de ideer som från 1830-40-tale n strö mmade in över gränserna från främst de stora
e uropeiska länderna. Deru1a del. av informationsförloppet ska ll red ovisas i nästa
ka pitel.

kooperativa Rochda le-modellen. Det skall
dock redan nu sägas a tt d en svenska lambn,kskooperationen även i hög grad är påverkad av de tidiga tyska o rganisatio ns•
formerna. T.Johansson betona,· i sin artikel
"Kooperation - en folkrörelse" att koo perationen är en forl.SätUling på de folkliga samarbetsformer som fanns i det forindusu-iella
sam hället. De förekom i form av lagbild ningar som byalag, fiskelag, bergslag, inom
skogsbru k o.s.v. och var inriktade på både
gemensamt ul.Ilyttjand e av naturresurser

och gemensam p.-oduktion. Han betonar an
förståelse och insikt om detta är väsentliga
för förståelsen av kooperationens grundpri,iciper och ege nart." Så är säkert fallet
men frågan är om d et år tillräckligt djupgåen de som historisk bakg rundsteckning
och grund för kunskapsbildriingen om kooperationen som universell företeelse.
I olika kooper-,u.iva framställn ingar anges
med större elle r mindre grad av träffsäkerhet au "de första" eller ursprungliga kooperationsfonnerna kan häl"ledas tillbaka till
vissa årtal, platser eller regioner, ett visst
årh undrade e ller an samarbetsformer av
kooperativ karaktär kan hä rledas ti ll vissa
förhistoriska skeden." I detta avseende förordar Å. Eden eu radikalare synsätt som
närmast går u t på att fullt ut ta hånsyn även
till de kooperativa utvecklingslinjer som
förekommit och tillämpats också i andra kulrurer än de n e uropeiska. Europeiska kooperatörer har enligt Eden varit alltför e urocentriska och utgått från att det e ndast ,,ar deras
organisationsfonne r som representerade
den "äkta kooperationen". Detta ha,· len till
a tt de endastseu d en europeiska utvecklingen och inte tagit vederbörlig han.syn till de
mycket äldre kooperativa samarbetsformerna och -l(aditionema i andra del.a r av v~rldeo, främst Oricnten, "där vi lwn söka k()O{Jeralumtns ursprung, inte hos vävarna i Rocf,.
dak. . -0
Eden uurycker också förvåning över att
man även på den agrara sidan i Svc,·ige i så
hög grad har dominerats"'' de n ko nsumentkooperativa Roc.hdalemyten. Detta sistnämnda torde d ock främst bero på den
11

Den historiska bakgrunden
Den föregående presentationen av kooperation ens grundsatser och ideer följe r h elt
den gängse e uro peiska modellen och är
därför starkt influerad av d en konsument•
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l:2.

Internationella Kooperativa Alliansens, IKA:s, kooperativa
gru ndsatser av år 1966
Medlemsk(,ljJ
Mecllemskapet l en kooperativ förenin!f
skall vara frivilligt och tillgänglig! uran
konstlade tnskra.r µ ningar eller någon s◊ci
al, politisk. rasmässig-eller religiös disl<riminering, för alla de människor ~om kau dt-a
nytta a,, föreningens tjänster O<>h är villiga
au påtaga sig' merllemsk.apeis ansvar.

Oe-,nokrati
Roopera!-iva föreningar är dcmokrari,lm or-

ganisadoner• .Oeras W!D.ksamher skall föM.1ms ·av p~rsbncr, som -vahs e lle r utsetts p.t av
mc<,lltrrunarna godkänt såll och SQm år ansvariga i.o för med)~mmarna. M.eä1em.mar i

prUl>årföreningar skall åtnjma lika rösrrarl
( en medlem - en röse) och lik,i 1-äcUm dd·

oaga i beslut om rörenlnge.n s angelägen beter. Land.ra föreningar än primärföreningar·
skall förvaltningen sl<:örns på demokJ-acisk
grund i lämpliJl>t forme.r.

Jnsrilskapital
t,rs,.tskapitalcL sh)l ecnälla en begrånsarl
ränm, om ränra ö•erlrnvud t.age«kall ui.gä..

Öuerskotf.fftirdelniiig
~• förenr11gClJS ycrksamhel uppkommande
över.skpll skall e n ligt medle1111no,_,,-,as bc&lut fördelas bland dem i förhållande till
gjorda köp genom föreningen, resp. gjorda.
lcvcrdnser 1ill denna. eller uts i anspråk för-

Samverkan
Alla kotlperntiv-d organisationer skall, iörau
tjäna sinå medlemmars· och. samhållens intressen p5 bästa säu, aktivt samverka med

andra koopc1·aciva organisationer p·5 lokal,
nationell och intcmationeli ,uv.\.,

Regeln om h,m11mlhandelhar mgåu 111· IKA:s
senaste version av grund.s~tsern". Detta beror på au de n i J.ji•seLav den moderna han•
dcln mt•,d ,.ex. kaphah,aror l konsums:ntko.
opcrationeJ)$ eg1\a -varuhus lnt~ längr.c år
håll har somgwndsat~. Tv.it·tQro, ~l:r kritiker av tlc kooptra1hra grundsatserna, är det
i 1Y1ånga sanµnanhang både o\m,hikligt och
nödvändigt atl köpa på kredit. LeJ<. kapital\'a.ror saiul vid .hus- och fastig hetsköp rn.m .
Under t,å1P1Ct av,denna fiiheuilläropas dock
i dag tör kooper.arioncu ganska främmande.
me toder ,av bl:a. lto-opera,ti\la V8ruhu.s futd
s_.k. ·,•ärllefri" försäljning av kapitalvaror.
t\ven förjordbnrk:ue :inkl ändam~lsenJ.igr
att i <.hlg liksom föt JOO-t.:;o år sedan i vi~
11tstråckrri11g kunn'1 till~mpa lo.i:>dithandcl
Vid inköp av Lex, produkiionsmedcl i 1.a ru~ruksdrifteQ.

Ä\1en grvndsa~cn om ne«tra/itet äruu116nsr~
,·ad ur 1KA:s lista bl. a, mot bakgrund av .all
det i olika stater fi'kekoi-n1uer Qrganis~1.ioner knuma ,;n politiska partier och religiösa

förening-ens l&
t-v~eklin,g eller for annac ge--

riktni ngar och au kommonistiska .stater tidi-

me11~lml ändamål på"\;$åclaitl.S;°\'tt, au in~en

gare gjo.rde gäJlande a n gnmQsatse.n_ late
var "11damal,enltg \Jf det-as synpunkter. H.

thcdlom gynnas p~ övriga medlemmars be-

kosrnad.

Upplymingsverkstfm/l#C
Alla kooper:Hl.va foTeningar sbll vid la åtgärder for att medletnm'\nia, de förr.rocndeval•
da, de ,anställda och allmänheten skall få
upplysning o m koope rationens ekOJtomis.ka
och demokrati~k• gnindsaiser och 111e rodcr:

Stolpe drar t!rnelleniu pa,ralh;.llen me(l Sveriges allmå1'l t'I() neutraliteL1>doktrin "neulrdliw
1e1 letlaode iill all iansfrihec". Många kaope•
rntör~r anser ar~ termen otmhiing!.g~i vore
bätr.re. rKJ\ :s kommittc för clisl<_u8$i<>u ,w
grundsaiserna menade oe.ksä att alla de bakomligg;mile ideema inte förkastarsmed aj,Uva l>Qrtt<lgandeLM teserna." +

relativa fattigdom ifråga om kvalificerade
historiska arbeten, som kännetecknar situationen på lantbrukssidan i Sverige och den
relativa idelöshet som kännetecknar flera
arbeten; konsumentkooperatörerna dominerar helt den kooperativt ideologiska litteraturen, vilket också tydligt framgår av S.-Å.
Bööks redovisning.
Under arbetets gång har jag några gånger fått frågan: Varför godtar du den kooperativa iden så reservationslöst? Varför ifrågasätter du överhuvud taget inte om iden är/
har varit funktionsduglig? Varför vara så
traditionell och konservativ i synsättet? Mitt
svar utgörs av framställningen som sådan
och av det faktum att detta är ett av de
första försöken till en översiktlig och kritisk
granskning av den svenska lantbrukskooperationen och dess tidiga framväxt. Det kan
inte vara försvarligt att börja med att ifrågasätta grundideerna och därmed mer eller
mindre rasera grunden för granskningen av
den kooperativa idens tillämpning - och
även för den historiska framställningen - på
detta stadium; det får ankomma på senare
kritiska granskningar att utföra denna del av
forskningsinsatsen. På det här stadiet måste
iden få chansen att visa sig i form av beskrivningen av dess framträngande och första
praktiska utformning; även med denna ut-
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gångspunkt kan kritiska synpunkter på förloppet som sådant inrymmas i framställningen och förekommer för övrigt i åtskilliga
avsnitt.

Om skrivsättet
När det gäller skrivsättet i den följande framställningen har utgångspunkten varit att så
långt möjligt undvika direkta citat och i stället referera innebörden. I vissa sammanhang,
som t.ex. frågeställningar vid lantbruksmöten samt normgivande eller principiella
frågor och specifika citat kan innebörden
dock bli otydligare genom referatformen.
Av det skälet och för att i övrigt bevara det
autentiska i ett visst uttalande har citat föredragits i ett antal fall liksom när poänger i
formuleringarna uppfattats som angelägna.
Citaten har genomgående skrivits i kursiv;
detsamma är förhållandet när en speciell
formulering eller innebörd särskilt markerats; i det senare fallet med tillägget (förf.
kursivering). I det danska kapitlet har översättning till svenska av vissa danska citatavsnitt skett för att underlätta förståelsen.
När det gäller terminologin har det moderna begreppet brukningsenheteranvänts för att
beteckna böndernas gårdar även om det
inte var uppfunnet under den tidsperiod
som framställningen omfattar.

Kapitel Il.

Den kooperativa iden - framväxt och
utbredning
I kapitel I har utgångspunkterna för arbetet
angivits, bl.a. förhållandet att den kooperativa litteraturen i Sverige domineras av den
förhärskande inriktningen på det konsumentkooperativa området. Däremot gäller
för det lantbrukskooperativa området att
motsvarande forskning försummats och att
det följaktligen föreligger en påtaglig fattigdom på tidsenliga och aktuella arbeten från
detta område. Av samma skäl är också kunskapen om de lantbrukskooperativa organisationerna och deras framväxt mer begränsad
över huvud taget, inte bara bland medlemmar och anställda i dessa organisationer. I
detta kapitel skall ges en historisk tillbakablick och översikt av de kooperativa ideernas
innebörd och uttrycksformer mer generellt
sett och först och främst sambandet och länderna i vilka de för Europa aktuella ideerna
uppstod. Någon granskning eller analys av
den svenska lantbrukskooperationens idemässiga särdrag föreligger inte, varför vi
närmast skall ägna oss något åt utgångspunkterna för de grundläggande ideerna
och de historiska föregångarna i Europa. I
kapitlets senare del tar vi sikte på hur bilden
såg ut i Sverige allmänt sett under perioden
fram mot 1930-talet.

Självhjälpsformer i Europa
Vissa av de äldsta samarbetsformerna i Europa hade karaktären av spar- eller folkbanker,

"friendly societies" eller understödsföreningar med vad vi i dag betecknar som
sociala eller ideella mål. 1 Andra hade mer
renodlade ekonomiska syften och utvecklades till vad vi betecknat som sparbanksmässiga eller kooperativa verksamhetsformer. I
flera av dessa rörelser och strävanden var
självhjälpsmomentet mer eller mindre klart
framträdande. I förkunnelsen om kooperativa samarbetsformer var detta moment också ett framträdande inslag under hela 1800talet, i synnerhet som det ansågs vara den
enda väg som de riktigt fattiga och resurssvaga kunde använda sig av för att förbättra
sin situation. 2
Den allmänna filosofiska bakgrunden
betonas särskilt av T. Odhe i hans bidrag till
Sparfrämjandets historik med anledning av
sparbanksrörelsens 125-årsj u bileum 1945. 3
Hans framställning har f. ö. inspirerat till
den följande bakgrundsteckningen av de
historiska och filosofiska utgångspunkterna
för ett flertal ideer och rörelser i det moderna samhället; så även för den kooperativa
rörelsen och dess framväxt. Det kan måhända i dessa dagar vara uppbyggligt för
många kooperatörer att kunna notera att de
kooperativa ideerna fanns med bland de
många nya och nyorienterande budskap
som med upplysningstidens informationsvågor kastades ut över den västerländska
världen och förnyade dess gamla och förstockade tankemönster och skråsystem. Dessa
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utgån gspunkter är också i vissa stycken
gemensamma och likartade för sparbanksoch kooperationsrörelserna. I slutskede t av
arbe tet har också Å. Edens framställning i
någon mån påverkat perspektiv och inriktning me n utgångspunkterna för Sveriges del
är ändock den gängse synen på den e u ropeiska kooperativa utvecklingen .
Från 1600- och 1700-tale n kan vi notera
verksamheter som mer eller mindre utgör
direkta fö1-egångare till våra dagars kooperativa och sparban ksmässiga organisatio ner.
De n förste som i England väckte iden om
sparkassor för de fattigaste var D. Defoe (ca
1660-1731) men h an togs aldrig på allvar. ➔
När d e n en gelske fil osofen J. Bentham
(1748-1 832), nationalekonome n T h . Malthus (1766-1834) i Storbritannie n och revolutionspolitikern och skriftställa ren H. C. de
Mirab eau i Frankrike (1749-1791 ) u nder
slute t av 1700-talet började ivra för särskilda
sparkassor fö r småfolk, bö1jade d ock samtiden att lyssna.

Bakgrunden - upplysningsfilosofi och utopister
För att rätt fö rstå de n gen omgripa nde utveckling som Europa genomgick och som
avsatte inte bara koope rativa uta n även och framför allt - ett stort antal andra omvälvande ideer, skall vi ko rt beröra d en
period som betecknats som upplysningstiden;
detta ge nom att i stora drag a ntyda dess
huvudlinje r och -fö reträdare. Perioden var
ett kultursked e med ett starkt nytänkande i
Engla nd och Frankrike frå n omkring 1720
och i förs ta hand fram till franska revolutionen 1789 me n även därefter; E den utsträcker upplysningsperiode n till fram mot
1850-talet. En lå ng rad tänkare och filosofer
framträdde med nya och omvälvande ideer.
Naturvetenskapligt lade engelsmann en I.
Newton ( 1642-1727) och den tyske matematikern och filosofen C. W. Le ibniz (16461716) grunde n gen om sina mekanistiska
och matematiska grundprinciper. De efterfö ljande filosoferna såg de t som e tt ideal
även för filosofins del att gå i de n aturveten36

skapliga tankespåren och avstå från spekulativa eller re ligiösa tolkningar och i likhet
med naturvetenskapen grunda sina slut.satser på så klart iakttagbara fakta som möjligt.
Vi h ar redan nämnt Bentham, Malthus
och de Mirabeau bland dem som formad e
nya ideer och tänkesätt. Bland andra märks
fra nsmannen C. L. Mo ntesquieu (16891755), främst känd genom sin sta ts- och
maktfördelningslära." Bland de tidigaste var
också engelsmännen j. Locke (1632-1704)
och D. Hume (1711- 1776) som båda menar
att all vår kunskap måste h ärledas från erfa renh ete n av ve rkligh eten ( = empirism).i;
Fransmannen F. Voltaire (l 694-1778) fick
stor betydelse genom sitt bri!jan ta fö rfattarskap , sina satiriska brev samt skildringar av
de e ngelska upplysningsideerna, främst
Locke och Hume. Ha n a rgumenterade också för förnuftet och mot naturfilosofi, religiös vidskepelse och dogmatisk fanatism. En
an na n fransman som fick omvälvande betydelse var J.J. Rousseau (17 12- 1778) som
hävdade "allmänvilja ns suveränitet" samt fri
uppfostran, frih e t, jämlikhet och fo lke ns
självbestämmande. Ro usseaus tänkande och
författarskap gav den ideologiska grunde n
för franska revolutione n 1789. Ungefär samtidigt verkade i Storbritannien den skotske
nationalekonomen A. Smith ( 1723- 90) som
i sitt mest kända verk, The Wea lth of Natio ns, (= Om fo lkens välstånd ) grundlade
de n e konomiska liberalismen och kri tiserade tide ns ekonomiska regle ringar och
merkantilismens statliga ingrepp i d e n e konomiska politiken. 7
De e ngelska filosofernas ideer utvecklad es och populariserades vidare av en rad
franska filosofer. Några av d em redigerade
och utgav d en fö rsta stora franska encyklopedin eller uppslagsboken som utkom 176165. Även tyska fi losofer som G. E. Lessin g
(1729-81) och I. Kant (1724-1804) betraktades som föregå ngare till e ller företrädare
för upplysningstiden s tänkande.RLikaså har
elen tyske fi losofen C. W. E. Hegel ( 17701831) betytt mycket fö r filosofin , främst den
gre n som brukar betecknas som den "tyska
idealismen ". Upplysningsfilosofin, som häv-

dade förnuftets principer, spreds därmed
inledningsvis bland intellektuella och makthavare i Europa och Nordamerika och blev
något av en moderörelse även bland enväldiga statsmän, som t.ex. Fredrik den store av
Preussen, som var urtypen för en "upplyst
despot". En sammanfattning av upplysningsfilosofins innebörd och verkningar kan se ut
på följande sätt:
"Vollaires pläderingarför tryckfrihet och medborgerliga rättigheter, Lockes krav på religionsfrihet
sam/ mahifördelningsläran hos Montesquieu kan
alla ses som uttryck fjjr den uppstigande borga1°
klassens frigörel1e. Tillmmmans med nya ideer om
mänskliga fri- och rätligheter kom dessa fö1fallares tanhar att u tgöra. ideologiska hörnstenar i
revolutionära. rörelsers fnogram och ny- eller ombildade staters grundlagar. Denfranska revolutionen och USA:s konstitution hämtade sålunda
många av sina grundideerfrån upj1lysningsfilosofin ... ••D

Enligt T. Odhes framställning
"... framträdde inom upplysningsfilosofums ta,nke-1ystem helt nya betraktelsesätt som utgick från
individen som ett värde och ändamål i sig själv,
med tyngdpunkt in te längre i den euiga u tan i den
timliga välfärden. På grundval au de inom alla
l,retsar kraftigt verksamma uppl:ysningsjilosofiska
tankegångarna utvecklade sig på jämförelsevis
kort tid en ny etik som i sina verkningar och syflemäl framträdde som social i modern mening. " 10

Redan här kan vi alltså anknyta till temat om
kunskapers och nyheters spridning och d en
processens genomgripande betydelse i historien. De nya åskådningarna - främst genom
Rousseau och Pestalozzi (se nedan) - hade
en påfallande pedagogisk syftning och propagerade bl.a. för att arbetama/småfolketi enlighe t m ed sin enkla ställning - skull e
iaktta arbetsamhet och enkelhet i levnadssättet, att de själva skulle bevaka sin rättighet
och skyldighe t att förbättra sitt ekonomiska
välstånd och att man skulle göra det genom
självhjälp och frivillig samverkan. Vidare
skulle man - i stället för att förfalla till slapphet, slöseri och supande som många bland
de fattigaste gjorde - genom uppfostran och
undervisning skaffa sig vidgad blick och
ryggrad i kampen för existensen. 11 Därmed
skulle man också, som Rousseau förkunna-

d e, kunna ställa krav på frihet och få respekt
ifrå n andra samhällsgruppers sida. En av
dem som kanske spelade en av de mest betydande rollerna som folkuppfostrare i den
nya tidens anda var den schweiziske pedagogen]. H. Pestalozzi (1746-1827) som i en
av sina folkböcker formulerade tankarna på
följande sätt:
"Ursprunget till den gemensamma samverkan ligger i tuänget au sö1ja fjjr våra behov. Det förnämsta syftet med denna samverkan är att vi lättare,
säkrare och mera tillfredsställande skall kunna
förskaffa oss de livets behov och nju.tningar, som
vår natur fordrar, än detta slmlle vara möjligt
utan att vi farenade våra krafter med andra. " 12

Stor skara filosofer i spåren
I spåren på denna våg av nytänkande, som
svepte över hela den västerländska kulturkretsen, kom ett stort antal efterföljare i
form av mer eller mindre betydande filosofer, tänkare och upplysare. Framträdande
bland dessa var de moderna s.k. utopisterna
av främst engelskt och franskt ursprung. 13
Bland utopisterna märks engelsmännen R.
Owen (1771-1858) och]. Bentham. Den likaledes engelske filosofen och nationalekonomen]. S. Mill (1806-1873) var empiriker
och hyllade n yttomoralen. Bägge de sistnämnda brukar betraktas som utilitarismens
främsta föreu-ädare. 14 J. S. Mill förespråkade
också yttrandefrihet och kvinnoemancipation. Bland franska utopister är bl.a. L.
Blanc (1811-1882),A. Comte (1798-1857),
Ch. Fourier (1772-1 837), P. J. Proudhon
(1809- 1865) och H. de Saint-Simon (17601825) de m est kända. Ph. Buchez brukar
betecknas som produktionskooperativens
upphovsman och Comte är främst den s.k.
positivismens grundläggare. De franska
filosoferna utvecklade också den samhällsfilosofi som fått beteckningen socialism. 15 De
ursprun gliga huvuddragen i denna är som
bekant e tt klasslöst samhälle, gemensamt
ägda produktionsmedel och att ingen får
skaffa sig ekonomisk vinning, profit, genom
att utnyttja andras arbetsinsatser.
Bland d e nya ideologierna växte också
den politiska liberalism.en fram under slutet av
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J700- och början av I 800-talel och integrerades i j. $. Milis anda med den e konomiska
liberalismen. Den tog fasta på många av de
ll}'a ideerna från upply,;nings1iden och vände sig mot stånds- och privilegiesam hållet
och betonade individens frihel både poli1isk1 och ekonomiskt med demokrati och
likhet inför lagen. Kvar art nämna bland de
poliliska iderikrningarna är konsm,atisme,~
som knappast är en ideologi men beteckna~
som en samhällsåskådning i vilken respekten för det hävdvu nna utgör grundele mentet. Engelsmannen E. Burke (1729-1797}
anses som konservatismens- främsLe talesman men nämns i regel inte bland de egentliga filosoferna. Konservatismen uppkom
som en reaklioo mot upplysni11gsfilosoferoas och de franska ntopiska socialiste-mas
reform krav och betonade i ställel kominuitelen i samhållslivel och värdet av au bevara
det bestående.,.
Nu skall vi dock inte tro au alla de "van-

liga människorna'\ som konkrel kände av

den verklighel de levde under och s1od under trycke1 au försöka lösa dagens bekymmer, absolut måste känna till ideerna för au
ås1adkomma förändringar och samarbele. I
ajälva verkel startar all förändring när den
vanliga enskilda människans tankande, ofta
uride,· yttre ekonomiskt eller socialt tryck i
olika avseenden "kommer i rörelse", ger
upphov till tankar och reflexioner och hon
upplever behovet att tala eller handla på etl
nyu sålt eller bägge delarna; detiirdå inn()Vti•
tionm, dm nya umkm, uppstår (förf. kursivering)." I verkligh eten ,,ar del namrligtvis så
all de människor som var uppslagsrika och i
besittning av föreiagsamhet, 1ankeförmåga
oc11 ha.ndJingsvilja gjotde sina insatser uran
kunskap om och alldeles oavsett insikter i
idevärlden. De gjorde i själva verket de ursprungligaste erfarenheterna som så småningom g-av upphov till ideerna. Del var
först när de fann alt även andra hade tänkt
och handlat på samma såu och all förkunnare, propagandister och tidnjngar förde detta vidare som ideerna fick betydelse och
genomslagskraft. Del var först då som det
pra kliska handlandet översattes i en mer
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teoretisk och idemflssig begreppsbildning
och ett nytl språk. Del kommer vi få an ledning konstate1'a i olika sammanhang i den
följande framställningen. Ytlersl var del när
spridningsprocessen hade verkat i dessa l\'å
Steg, genom information och spridning av
kunskap, som handlandel fick praktiska
konsekvcnsei- och idCerna omsattes i del

verkliga livet. r regel torde också tanken och
handlandel ha s'a1i1 det ursprungliga; teorin
elle r ideerna får betydelse först när någon
mer teoretiskt eller spekulativl inu·esserad
person förvärvar kunskapen. formulerar
och däreftc1· sprider den. K,,ar står att de1 ä,·
i eu samsptl 111ellat1 verklighet, ide och handla11<le (förf. kursivering) som inno,oationer sk;,.pas.

Utopistema och deras ·idealsmnhäll.en
För att avrunda detta inledande avsnitt om
ideerna och deras be,ydelse kan vi konstaLe•

ra au under incryck av industrialiseringens
utveckling började de olika formerna av sociala och andra rörelser gå starkt framål över
Västeuropa och sprida sig till samhälleL,
samtliga klasser. Det var en formlig häxkittel
av liberala och socialistiska idccr med eller
utan kris,liga förtecken, tillsammans med
demokr.itiska och rättvisebetonade värdet\
från franska revolu1ionen,jäms1älldhe1 mellan män och kvinnor, föreställningar om
råtlen till arbete, om det omo,-aliska i arbet..fria inkomster, rent anarkistiska och sam-

hällsomstör1<~nde idcer 1ill uwpiska modeller för hur samhällen borde organiseras och
se ut. Den franska revolutionen var borgarklassens uppror mo1 del enväldiga kungadömet och adelns privilegier. Ännu ålcrstod
"del fjärde stån dets", d .v.s. arbetarklassens
uppror mot de a lltmer ojämlika förhållanden som indusu'ialismen skapade. Ur denna
idemässiga häxkittel tog 11ågra av utopisterna/ idemakarna vara på även det som kom
atl bilda grunden för de kommande mer
utvecklade kooperatiV'd självltjälpsformerna
med europeiskt ursprung. Från bö1jan utgjorde dock de koope,-ati,oa ideerna endasl
en stilla och obelycllig ränn il bland alla de
andra stora idtströmningarna.

Av de nämnda filosoferna räknas Owen,
Fourier och Saint-Simon som främsta grundläggare av den utopiska socialismen och Proudhon som en av anarkismens upphovsmän. 18
Några årtionden in på 1800-talet kommer K.
Marx (1818-1883) med sina skrifter med
kritik mot det liberala ekonomiska systemet
och dess skadliga följder, åskådliggjorda av
industrisamhällets avigsidor. År 1848 publicerar han tillsammans med F. Engels (18201895) det kommunistiska manifestet, vilket kan
sägas vara den marxistiska läran i sammandrag.19 Själv menade Marx, som trots att han
var tysk tillbringade lång tid i England där
han fick verka friare, att han i motsats till
utopisterna formulerade den "vetenshapliga
socialismen ".w Av de nämnda ideerna skall vi
se att den ekonomiska liberalismen, socialismen och konservatismen i hög grad skulle
komma att vara verkande krafter och spela
olika roller i det förlopp som vi närmare
skall beskriva. Därutöver tillkom de mer
pragmatiskt och ekonomiskt inriktade samhälls- och samverkansrörelser, däribland
självhjälpsrörelser såsom sparbanher och kooperation (förf. kursivering), vilka fram till i dag
givit upphov till världsomfattande organisationsformer med från början i flera stycken
besläktade drag.
Det ökande trycket av industrialiseringen
och dess följder för industriarbetarna medförde att filosoferna/utopisterna utifrån de
stora övergripande ideerna konstruerade
vackra tankebyggnader om samlevnadsformer och idealsamhällen, som skulle upphäva eller eliminera de avigsidor som det
verkliga samhället uppvisade. Problemet var
"bara" att modellerna/ utopierna till stora
delar var alltför svåra eller omöjliga att omsätta i verkligheten. Detta fick t.ex. R. Owen
och hans anhängare - och många andra erfara när de skulle bygga upp sina idealsamhällen, som ofta skulle bestå av självförsörjande allkooperativa eller kommunistiska
kolonier eller lokalsamhällen. Det misslyckades för dem både hemma i England och i
Nordamerika, dit många av anhängarna till
utopisterna utvandrade för att omsätta sina
ideer i en av den gamla världens avigsidor

"oskadad" verklighet. Andra utvandrade till
Amerika av andra skäl, t.ex. för att fritt från
ett trångsynt privilegiesamhälle och en
kvävande kyrkas grepp få utöva sin religion,
förverkliga andra ideer eller bara söka sin
utkomst i en frihet som det reglerade och
skråbundna Europa inte tillhandahöll. En
annan liknande form av kommunitet var
den s.k. familistären i Guise i Frankrike, vars
grundare A. Godin var påverkad av Ch.
Fourier. Dennes samhälle byggde på självstyrande korporationer, samverkan mellan
kapital och arbete, vinstandelssystem för arbetarna samt kooperativa konsumtionsföreningar.21

Utvecklingen i några
europeiska länder
Bakgrunden till de moderna kooperativa
och andra rörelse- och organisationsformerna var därmed som framgått både naturvetenskaplig, idemässig och ekonomisk/social. De moderna naturvetenskaperna och
tekniska landvinningarna förvandlade samhället från jordbruks- till industrisamhälle.
Och det var i det sammanhanget som ekonomiskt/ sociala, kooperativa och andra
ideer togs till vara och utvecklades till användbara metoder för lösningen av olika
konkreta ekonomiska och sociala uppgifter.
Man brukar säga att sociala ideer och rörelser aldrig uppstår i ett vakuum utan i e n
ekonomisk och social verklighet. Om man
tillåter sig en viss generalisering ifrån kooperativa utgångspunkter kan man säga att det
i Europa skedde efter tre huvudlinjer: en
engelsk med så småningom konsumentkooperativ huvudinriktning, en fransk som
främst sökte förverkliga arbetarproduktionsmodellen och en något senare tysh, som kom
att inriktas på hantverkarnas och jordbrukarnas kredit-, råvaru- och avsättningsproblem i det framväxande industrisamhället.
Den industriella revolutionen bröt på
några decennier ned hantverkets, hemarbetets och efter hand även lantbrukets hävdvunna produktionsordningar och skapade
helt nya betingelser för människornas soci39

ala och individuella liv. De samhällsgrupper
som allra först fick känna av de praktiska
verkningarna av näringslivets övergång till
industriell drift var hantverkarna och de
nyrekryterade industriarbetarna, som direkt
upplevde verkligheten. De kunnigaste och
mest utvecklingsinriktade bland hantverkarna var också de första att på olika sätt söka ta
vara på de nya ideer som spreds. Detta skedde tidigast genom s.k. arbeta1jöreningar, som
ursprungligen också ofta hade kristlig karaktär. Naturligtvis handlade flertalet pionjärer
bland dem, som vi redan betonat, utan kunskap om de idemässiga utgångspunkterna.
Men de kunde också snart via förkunnare,
tidningar och skrifter få del av andras erfarenheter och samhällsförbättrarnas tankegångar för att ändra på de mest svårartade
förhållandena. Lantbruket med sin samhällsdominans och sina traditionella former
var den samhällssektor som var mest motståndskraftig mot nya och revolutionerande
tänkesätt och följaktligen också det område
där omvandlingen också senast ägde rum.

England - sparbanker och konsumentkooperation
En av de tidigaste självhjälpsformerna var
som nämnts folkliga spar- och kreditinrättningar ofta kombinerade med understödskassor. De första försöken att förverkliga
denna ide gjordes i Frankrike och England
så tidigt som under slutet av 1600-talet och
tänktes vara ett stöd för de allra fattigaste i
samhället. Den tanken fanns alltså långt före
och oberoende av upplysningstid och nya
filosofier, eftersom fattiga alltid - före uppbyggnaden av den moderna statens sociala
skyddsnät - haft behov av ett altruistiskt,
medmänskligt bistånd och stöd. 22 De första
praktiska försöken med sparkassor eller folkbanker gjordes i Tyskland 1765 och 1778 men
det stora genombrottet kom i England omkring sekelskiftet 1800. År 1817 utfärdades i
England den första sparbankslagen och likaså formulerades snart nog normalstadgar för
sparbanker. Det engelska systemet blev därmed mönsterbildande för utvecklingen i
andra länder i detta avseende som i så många
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andra. 23 Grund principerna för sparbanksrörelsen var i korthet följande:
• Vem som helst skulle när som helst få
sätta in på bank/ sparkassa hur små belopp som helst
• Vederbörande skulle få behålla äganderätten till insatta medel
• Man skulle ha fri dispositionsrätt till sparmedlen och följaktligen kunna ta ut
pengar vid behov
• Pengarna skulle vara betryggande placerade och räntebärande.
Tankegångarna om folkbanker och sparkassor kombinerades från början som vi redan
berört med de folkuppfostrande och pedagogiska syftena. Eftersom de fattiga och
utnyttjade människorna a ldrig såg någon
rimlig möjlighet att ta sig ur eländet, behövde de stöd och I-uälp genom enkla levnadsregler. De kan sammanfattas i ett antal
punkter, varav vissa redan omnämnts:
• Arbetsamhet och enkelhet i levnadssättet
• Sparsamhet och uppfostran till ett mer
långsiktigt sätt att se på tillvaron, vilket
kunde ge
• Motvikt mot utbredd fattigdom , liknöjdhet och slapphet
• Ökad stadga i levernet och ryggrad hos
den enskilde
• Ökad kunskap vilket gav vidgad blick,
större harmoni och ett fullvärdigare liv.
Sparbanksiden fick genom sin enkelhet ett
snabbt och omfattande genomslag i de flesta europeiska och övriga västländer. Genom
den brittiska världsdominansen gällde det
också länder som Australien, Nya Zeeland
och Kanada liksom Förenta staterna. I vissa
länder, dock ej Sverige, hade rörelsen karaktär av kombinerad spar- och understödskassa. Detta var från början fallet i England
och i viss mån även Tyskland, vilket i sin tur
påverkade grannländerna. Flera av de europeiska länderna inrättade dessutom mot
1800-talets senare del postsparbanker, som
på många håll utövade stark konkurrens
med den ursprungliga sparbanksrörelsen,
på grund av deras större åtkomlighe t. T.

Odhe konstaterar 1945 att sparbanksrörelsen på ett och ett halvt århundrade nått de
flesta länder och världsdelar och därmed
blivit en världsomfattande verksamhetsform .
Ett uttryck för detta är också att den 1925
fick sin egen international , då det på italiensk inbjudan upprättades en internationell byrå för sparverksamhetens främjande
vid en kongress i Milano. 24
Från början inriktades sparbankernas
verksamhet helt på tryggheten för de sparade medlen, varför huvudvikte n lades på placeringen av dem. Snart nog fann man emellertid att behov och möjligheter förelåg att
tillgodose kreditbehov för olika resurssvaga
samhälls- och yrkesgrupper. Detta medförde
att man efter hand kunde tillgodose allt
större delar av lånebehoven hos befolkningen och näringslivet, t.ex. jordbruket, hantverket o.s.v. T. Odhe konstaterar också 1945,
särskilt beträffande länder där utlåningsreglerna för sparbankerna var för stränga, att:
"Den kraft, varmed hreditbehovet hos de obemedlade folkklasserna gjorde sig gällande, ledde (emel/,ertid) till att vid sidan av sparbanksrörelsen också en särskild kreditjöreningsrörelse framträdde,
vilken hämtade sina organisaJ.ionsmiinster från
den kooperativa rörelsen. Dessa former kom att
gälla " ... många länder i olika delar av jordklotet
och spelar i modern I.id en betydelsefull roll särskilt
för höjande av en efterbliven och kapitalfattig
lantbefolkning. " 25

Detta gäller de olika sparbanks- och sparkasseformer samt kreditkasseformer som
uppträdde vid 1800-talets början resp. mitten av detta århundrade. 2" Vi återgår närmast till den tidiga utvecklingen i England.
Genom att indusu·ialiseringen och den därav betingade omvandlingen skedde tidigast
i detta land kom det att bli pionjärland för
de flesta nya ideer och förslag som såg
dagens ljus; så även ifråga om de mer rent
kooperativa verksamhetsformerna. A. Gjöres nämner t.ex. den "folkets mjölkvarn"
som upprättades i HulJ redan 1795. Ännu
under senare delen av 1700-talet gick förvandlingen dock i ganska balanserad takt
genom att omskiftningen av den engelska
jorden till ett mindre antal större egen-

domar påverkade utvecklingen. Från 1800talets första årtionden bryter dock industrialiseringen igenom på allvar och medför alla
de vådliga konsekvenserna med stark befolkni ngskoncen tration till städernas fabriksoch slumområden, av en under den ekonomiska liberalismens hägn stark exploatering
av arbetskraften och av en omfattande ekonomisk och social misär bland industriarbetarna.27

Arbetarjöreningar - bildningsverksamhet - konsumentkooperation
Även om arbetarföreningama hade sina iderötter i Frank1ike kom de första mer ideellt
betonade bildnings- och arbetarfåreningama till
stånd i England. Genom dessa sökte hantverkarna och de bäm·e ställda arbetarna finna
alternativ till de hantverkarskrån som tidigare utgjort tryggheten i tillvaron men som
med den begynnande fabriksproduktionen
alltmer syntes ha spelat ut sin roll. Andra
sammanslutningar var understödsföreningama
(Friendly Societies), som nämnts ofta av äldre
datum, vars syfte var socialt och ofta inriktat
på att skydda hantverksgesäller och andra
som vid sjukdom, olycksfall och sociala föränd1ingar blev utan ''socialt skyddsnät". Efter
hand kom arbetarföreningar under en viss
period till stånd i flertalet av de europeiska
länderna och hade under den första utvecklingsperioden ofta kristliga och libe rala utgångspunkter. De spreds vid mitten av 1800talet också till de skandinaviska länderna.
I England fanns också grupper av kristliga
socialister och chartister som dock genom
splittring på en revolutionär och en reformistisk gren inte fick någon större betydelse.28 De första fackföreningarna kom också till
stånd i England där förbudet mot att bilda
sådana upphävdes 1824. Den brittiska landsorganisationen, TUC, (= förkortning för
Trades Union Congress) bildades dock inte
förrän 1889. Alla dessa olika organisationsoch samarbetsformer fick snara efterföljare
i de flesta europeiska länder och i de mest
utpräglade invandringsländerna, främst
USA, Canada och Australien, som snart också sågs som föregångsländer.
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Men de1 var den kq1m1mmtkooj1t1ra1i,,a s1111►
1ll'rkt111sjo,-mcn som blev den för England
1nes1 represeutmva. Redan s~ tidigt som
1832 skulle 1k1 ha funnit$ 300400 ko<>peraliva företag, de Ot.."Sta i form av kollsmntions-föreningar vardv flertalet dock jnre. blev sär•
skilt långvariga. E11av exemplen från denna
tid varW. Kings konsumentkoopernriva för•
eni1Jg i Brighton fr..\n l827 som stanadcs
efter inspiration av R. Owen. Denna period
kallades också den owenitiska, eftersom det
\/ar Owen sc)m med .sina ur.opiska ideersa.ue
sin prägel på tänkandet ocb programmen
för föreningsbildningen.""
Oe1 kl,mis~ kooperativa exemplet, Rod1dalcvävamas "de /-edliga piu11jiirer11as fe!tnin{
( på engelska "Rochdale F.t111itable Pioneern'
Socicty") Startad 1844, är dQck del west

k.,nda och m.udcllskapande av tidens många
nyo,ienLerande försök. Som redan frnmgåu
var dess LlrsprungHga progr-.un av klan
owenitisk karaktä,: Rochdale-.kooperative1 i
den praktiska forn, det utbyggdes var fram•
gåugsrikl i en rad avseendt'n och pa 1870lalet hade man. !orutom bunl(er för anskaff.
ning av ltonsumtionsvarot, byggt eget sl'akt<.~
ri, bageri, tohaksfabrik samt läsnun oc(1 fortsäuningssko\a. 131and de verksamheter som
efter hand tillkom und,~r dess hägn fanns

l"r.\r, l863 eu partiliaudelsorganisauon, ''The
Co-oper.ited Wholes,~Je Society".'' Oel breda
1r1opiska programmc:t i övrigt b lev dock
aldrig förverkligaL förmodlig"n beroddt:
de1rn på a 11 Rochdale-koope,-a1örerna var
mer realister (prngrnariker) än u1opister och
därige110111 höU sina verkSamheter lill sådam
som de kunde genomföra. Rochdalefi\reningen fick sin stora betydelse genom att
den överlevde under relativt lång tid, kunde
b)•gga UI sin verksam het efter modernare
linjer<)Ch däm,cd kom a u ,ugöra förebilden
för konsumen.Lkooperativt.1verksamhewr i
r e,sten av F.urc.,pa och i s,orn delar av värl•
den. " Men när uppslagsböckerna och andra
förkunnar au Rodtdalevåvarnas f(lrcu i1tg

• vin·tfen fiirs/11 ko,.., 11111eil'tkoo/,er/Jlwfljöm1 il,g,m
i vnl'/1/m," ärallts~ dena en Stark fören klir,g

Rnberl DliHm ( J 77 L-_J858> 1tm· (nittislt intluitrfoum
()t./i socio/reformnf11r. Hon 1wrm n11 ,,,_, 11topish('. soä-

•/i.<Jema, som jid< stor bti:y<u/J, jlir 11lnknn1J,i ph
1800-lnlcl, l!'/t fihvm,adr bM, ftlfkjiir,ni11g,ron,fst11
orh k1mm111,.ntkoop,rt1tlo111m, I ,itl lt.'<Jj{fihwletg i New
l.aum* i Slwlllmut .Jiikte lum j'iMxitlra nrb(Ja,mu for·
l1dlln"d"' ud, ;o,iala villkor.
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oc'.h .sa nning mu(l st.or modiftkario11. vilkcL
bl..a. Å. !:'.det, 111cd sl<ärpa fm,nhallc"
Oen engelska kooper-alionen Jick i övrigt
sin prägel av au dess lltbyggnari och kousolidcriug .skedde par-dllellL med industri ,•,s
fonsa11a expansion. I Engl"and var nrvec kHngun - cro1.s Lidjgare och störrtr .sociala oc.h
el.onomiska 1>roblem - lugnare än pä kominenten. försöken med prndukrionskoopc·
rativ misslyckade$ doc.k i stort sett I tl etta
land. medan de koosumemkooperaliva verksamheterna ,om nämnts var framgångsrika,
,,i)ke1 åveu gålltk bilduiugsarbetel, Rcdau
J 829 hade man bildat "Brltish Associallon
for the C'.o-opernth•e Knowledge" (B1it1i~lt•

sällska1,et för koop~r-.llv ~unskap), vilket
efter hand konccn1r1,radc Sif\° på propaganda för konsumtions(örening:,r och produkcionsförctagfö,·bundna mcdde$$a. Vidare bildades tu '"Worltiog Mens· College",

d.v.s. e n utbildningsan stalt med uppgift att
ta sig an arbetarnas sedliga och intelle ktuella bildning. England fick också redan 1852
sin förs ta lag om ekonomiska föreningar. 32
Som sammanfattning av generaliseringen
kan sägas att England därmed framför a llt
blev hem- och mönste rland för den livskraftiga konsumen tkooperativa grenen av den
kooperativa rörelsen. 33

Frankrike - arbetarproduktionsfdreningar
Frankrike blev i stället under påverkan av
bl.a. d e franska utopisternas ideer (Buchez
m.fl ) det klassiska hemlan det fö r arbetarproduktionsjöreningarna e ller produktionskooperativen. De grundläggande ideerna för d essa
var att producerande hantverks-, industrioch andra före tag skulle ägas och drivas av
arbetarna själva, att de själva valde sina
arbetsledare och att de delade på överskottet i förh ållande till sin arbetsinsats i fö retaget. Många socialreformatorer, främst Fourie r och S:t Simon, framhöll från början av
l 800-talet denna organisationsform som
"den mest fulländade" och man trodde att
arbetarna med dess hjälp skulle övervinna
kapitalismens och industrialiseringens socialt betänkliga konsekvenser. Fouriers grundide för den utopiska socia lismen var självstyrande och självförsörjande miniatyrsamhällen, som också skulle vara grundstenarna
i en världsomspännande statsbyggn ad av s.k.
Jalanger. 34 Saint-Simon förespråkade också
att produktionsmedlen skulle vara gemensamt ägda och förvaltade av företagare och
arbetare tillsammans.
Genom Frankrikes oroliga historia med
revolutioner, statskupper och de många
krigen blev även den ide- och organisationsmässiga utvecklingen i detta land mer ryckig
och o regelbunden ä n den engelska. Starka
framryckningar av arbetardrivna företag
förekom de ls efter julirevolutionen 1830,
dels efter 1848 års revolution. Vid den förra
tidpunkten tillkom såd ana genom bl.a. Ph.
Buchez' medverkan. Efter den s.k. februarirevolutionen 1848 tillskapades e tt antal nationalverkstäder med statligt stöd genom
energiska insatser av L. Blanc, främst för att

lindra den omfattande arbetslösheten. De
blev emellertid av kort varaktighet på grund
av att det statliga stödet snart drogs in. Blanc
framhöll i "Arbetets organisation" att staten
skulle överta den ekonomiska produktionen
genom "socialverkstäder", där principen "av
var och en efter hans formåga, åt var och en efter
hans behov" skulle hävdas kombinerat med
allmän rösträtt.:i5 Impulser från Frankrike
ledde också vid denna tid till bildandet av e tt
antal arbetarproduktionsföretag i England,
där de kristliga socialisterna var särskilt aktiva i detta sammanhang omkring 1849-50.
I litte raturen finns beskrivningar av franska/ parisiska autonoma produktionsanstalter av de mest skiftande slag. Gemensamma
grundprinciper för de flesta var att alla medlemmar skulle ha sysselsättning inom företaget, de valde sina egna arbetsledare och
nettoöverskottet av produktionen skulle fördelas till medlemmarna efter respektive persons arbetsinsats i företaget. Problemen för
denna kooperationsform var dock att d en
rent allmänt var mer komplicerad och krävande genom att den ställde krav på regelrätt företagsledning. De t var inte många
a rbetare e ller hantverkare som hade den
kompetensen; ofta anlitades personer från
annat hå ll med företagarerfarenh et och
som var villiga ställa upp för den kooperativa
verksamheten. Dessutom uppges att brist på
tillräckligt kapital, bristande organisationsoch förvaltningsförmåga, oordnade eller
bristande avsättningsmöjligheter, ovilja att
betala förvaltare/ ledare tillräckliga löner
samt i kritiska situationer bristande solidaritet och disciplin ofta var försvårande omständigheter.3c.
Ett exempel: Vid utvecklingen av företagen ville de först ingångna medlemmarna
inte ge senare tillkomna fulla medlemsrättigheter utan anställde dem som vanliga
lönearbetare; viljan till öppenh et räckte alltså inte till och därmed fjä rmade man sig
från en av de kooperativa grundprin ciperna,
nämligen öppenhetsprincipen. Detta var en
av orsakerna till de begränsade framgångarna och en p å längre sikt bristande överlevnadsförmåga, vilket- även om produktions43

kooperativ finns företrädda i ett stort antal
länder - historiskt torde förklara d enna kooperationsforms relativt blygsamma utbredning. I England utvecklades en särskild form
av "blandade" företag med s.k. Labor co--partnership (= "arbetarnas medintressentskap").
Detta innebar att arbetarna erhöll en vinstandel som tillägg till sin lön även utan medlemskap och att de efter hand också kunde
meritera sig för att ingå som fullvärdiga
medlemmar. (Jämför det moderna vinstandelssystemet). I Frankrike tog sig motsvarande tankar uttryck i den s.k. Jarnilistären
i Guise.37
I anslutning till detta franska avsnitt skall
också nämnas fransmannen Ch. Gide (18471932) och lwoperatismen, vilken närmast kan
sägas vara den kooperativa iden upphöjd till
samhällsåskådning. Gide var nationalekonom men ägnade sig också åt kooperationens arbetsformer. Han fick så småningom en
professur i kooperation vid College de France i Paris. 38 Bland annat sökte han energiskt
ena de sinsemellan stridande fraktionerna i
den franska kooperationen kring ett kooperativt program av Rochdalemodell. Påtagligt
är emellertid att det var i England som tanken på att utveckla ett helkooperativt samhälle längst levde kvar. Vid tiden för första
världskrigets slut bildades också ett kooperativt politiskt parti i detta land. I Sverige var i
första hand A. Örne och K. Petander inne
på dessa tankegångar och gav 1928 resp.
1929 ut skrifter om den kooperativa samhällsuppfattningen. 39

Tyskland - kredit- och
hantverkarkooperation
I Tyskland gick utvecklingen i början efter
samma linjer som i England och Frankrike.
En liberalt betonad propaganda för arbetarföreningar resulterade i att den första socialpolitiska föreningen bildades i Berlin 1844.
År 1848 sammankallades en arbetarkongress i Berlin och då bildades "Nationella
Arbetareförbundet" som var vänsterliberalt
och demokratiskt. Men det fick ingen längre första verksamhetsperiod. I rädslan för en
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"fransk" utveckling även i Tyskland slogs
arbetarföreningarna i de tyska delstaterna
ner av de konservativa krafterna åre n 185053 och med dem en rad av de både kristligtlibe ralt, socialt och bildningsinriktade strävandena bland hantverkare och övriga lägre
klasser. 10

Schulze-Delitsch och hantverkarkooperationen
Intressanta och avgörande för den fortsatta
inriktningen på jordbruksnäring och jordbrukare är de organisationssträvanden som
kom till uttryck bland hantverkare, köpmän
och jordbrukare i Tyskland. Hantverkarna
var ju hårt pressade av de nya fabriksmässiga
produktionsformerna. I samband därmed
gjordes ett utredningsarbete för att söka lösa
deras problem av domaren H. SchulzeDelitzsch, vilket blev inledningen till den
ena av den tyska kooperationens utvecklingsvägar. För lösningen av hantverkarnas
svårigheter i samband med den fortskridande industrialiseringen rekommenderade
han grundandet av kreditforeningareller 'Jolkbanker". 4 1 Till dessas tillgångar skulle främst
tämligen välbärgade personer bland hantverkare, köpmän och småindustriidkare
bidra. Verksamheterna skulle grundas på
"absolut sunda principer', innebärande demokrati, starkt revisionsväsen och personlig
ansvarighet för föreningens förbindelser. 42
De första av Schulze-Delitzsch grundade
folkbankerna tillkom åren 1850-52 men
verklig framgång fick man dock först under
1860-talets början efter att man 1859 bildat
en centralorganisation på en kongress i
Weimar, då också den gemensamma centralbyrån organiserades. Schulze-Delitzsch's
folkbanker arbetade över större geografiska
områden, krävde större insatser från medlemmarna och blev därmed i högre grad
beroende av utomståendes kapitalförsörjning. Odhe anger att organisationen därmed alltmer kom att bli beroende av den
tämligen välbärgade företagar- och m ed elklassen. Antalet medlemmar uppgick redan
tidigt ( 1860-talet) till omkring en halv
miljon. 43 Schulze-Delitzsch och Raiffeise n

(se nedan ) råkade i konilikL med varnndra
på gn.md av olika pr(nciper i viktiga avtt!~uden, som närp,ru;c något s\call be.-.;r:~s.

F. W R"ijfeisen - la11dsbygd$- och

lantb1·ukarl1oope1-atian
Om Scl,ulze-Delitzsch s~g problemen i 1'0 1'
sra hand bland han 1ve rkarna och verkade
forat1 lö.sa d~ra..1 pnlblem såg en annan tysk.
baHbf)•tare, F. W. Raiffo,sen (1818-1888). de
Lyska böndem,is od, lm1dsbygclsbell1lkningens sv.\tighdcr i den förii,1drade ekonomL<kasiluaLionen. I egenskap av lan1borgmäsr.are i någr.i tysk,, småst>ider iaknog ha n också
p5 nä,.;. håll konsekvenserna av 1840-rnleLS
mi,;sv:'i.xt:\r med den srnrkt u1bredcla nöden.
Del lör-,111ledcle honom ~ILbö,ja 01·g-,1nisera
11nrle/s. ac/1 hretla/uissvr bland denna befolkn.1ug: med fdlu bö1jan ett inslag av Vcilgören•
hel. Den törsta av Raiffeisen gn,ndade stödföreningen för obemedladt< lantbrukare
gn,ndlades redan under 1840-1ale1.
Ef1er hand ledde dock erfarenherc:ma 1ill
atL ~jälvhjälpsprlncipe n 1,Iev 11,.m biirande
grunden kombit,crnd med au man stimuler:tde sp,uvi!i.rn \tl)Sm5nniskoma. R.'\ifft:isens
gnmdprincipcr va, alt l1>n1be folkningens
problem - i likhet mer! d1: ~ocialt 11lsaua
industriarberarnas - skull" li)s~s l{enom
sjiiluhjiilJI och samarl,et,. en motto somt m1>t·
.att~ ,tll valgöreul1el oth smts.stöd k,)mmil au
>!å i förgnmden under låug Lid för sAväl
spa rhnn ksfolk som kooperatörer i mfoga
läntl«r. €udnsL d e personer som hehövd,;
~jälpen skulle kunna bli medlemmar, kassl>nla skulle ha etL obetydligt individtlllllt
sparande; ingen faulg landsbygdsbo skulle.
neka~ merllt;rnslrnp. Du slwlle·vidare ornf..11ta e ndast 01t begtilnsm ge11grnfi;Ja om.r:idl!
så all alla kunde kännn ,,,.r.,ndm oc.h genom
dNt;t sknlle s~kerhete11 bestå en ban i rom,
av d el pt!l'S<l nliga ansvaret oc.h föru-oqudct
för låmaga,,e n och hans borgensmän. Den
s.kuJle clockde"-Suwm bygga på medlemmarnas ~oliclariska oc h öbegränsade ansvarig•
het. Inge n 101·1-antning >1vinsa1skapk~l e ller
återbäri ng sku11& fi>ri:konuna; överskotten
s ~ullc: nuvantiib hdt föJ· kassornas konsolidering genom f'onclt'.r. Gn.1nclprinciperna

r-: tv. R11iffai.m1 -,;nr grund<1rm ov RiiiffriJt'nrifr,.4'6ff,
som fi'd.n l)ii>jn,, -inrikta,/, sig /"1 k1,o/Jl'rtliiv s/1nrh1,ss,•
wtlunmlltf blmi;f dttt1jiltligr,~tt. lll1ul.sb_
yg1l.\~fol.Jt.11i,ig-rn. Oeu,Jkh ,(in ul/,re{/11;,;g ,1,un /,el,., viit/den tttetl r,lt
.sf<>rl ,wwl mule/Jt«,s,tor i rrt md låm,le-r.

för krediaka.ssOl'ua kunde således enkd1
samlllaufa,u,s i !oljande ptLnkter:
• Persor\ligL förL1'ocndc för låntagaren (>,h
ha.ns bo11,eosmiu1
• Kassorna bildadts efter sjftlvl\jålp$Jll'inc qJt"II

• Medlemmarn:.s wlida,·iska ocl, o begrän•
sade -.l11svarigl 1t:L

• Ingen förriiJ1Lning på insa1s~npitnl dlcr
återbäring
• Biist:l mqjliga l(<,nsuLidering: av förenf<1g·
e n genom spark-~p,tal och fondt:rin~."
Genom all Raifl'eisen.k,,,;sorna V-ar sa lokalt
för11nkrade och diirmccl hade' begränsat lnn)'tande uppstod <ler snan e1L behov av en
,aark sanunansluu, ing mellaJ;L ek 1nång:,1 sn,a
enhererna . Tidigl or1,:anist:raclt, Raiffeisen
clärfö,· distrikls- och centrnlorganisationc,·
som skulle kunna kompe nsera ~vaglwum
ocll ge den na styrka; h~n gnmdlade de>u
fr.deratiu11 org:dl1 isaLiu,1$p1'inci pen. Inledning;;vis råkade den i konnikt mecl den tyska lagstiftnani:en för l'örer,ingsvä.,cndet. VIi ket
ScholJ.l.'-bclktsd, i rivaliserande syft« ut,.
nyqjnde för all vfa rfksdag,m inski-JJ,J<a

Raiffeisenrörelscns omfattning och verksam•
het. Efter band segrad e dock de organisationsprinciper som Raitfeisen uuo,mat; från
I 860-talec hade den övervunnit motståndet
och dänned växte rörelsen och blev allt starkare.
Raiffeisen hade visioner om etc mångkoope rativt samhälle på landsbygden som
sku.lle omfatta vin-, spannmåls-, boskaps- och
mejeriförsäljningsföreningar, försäkriogsfören ingar och samköp av förnödenhe ter
t.ill jordbruksdriften med ki-editkassan som
ett slags clearingcentral för samtliga verksamheter. Därmed kan man säga au han
flera decennier i förväg såg möjligheterna
till e n mångkooperativ verksamhet av den
a rt som på 1860-talet skapades i Tyskland
och i Danmark från 1880 och -90-talen och
som tillkom i Sverige först från 1930-talet.
När det gällde skolning och utveckling av
individe ma tänkte han sig lokala verksamhe1e r, c.ex. studieverksam het, spridning av
litteratur och biblio tek genom s.11. kasinon.
Detta var i praktiken ett slags lambrul:sklubbar med en verksamhet liknande deras kombinerad med dagens fri,,;lliga bildoingsverksam het i studiecirkla.-; de hade ingenting
gemensamt med dagens spel kasinon. A,•kastningen på kapitalet skulle användas för
olika sociala och alm1istiska än damål som
barnstugor, tjukhus, nödårs-, åldrings- och
fattighjälp.
På visst säu kan sägas att Raiffeisen var en
av grundläggarna av den kooperativa samhällssynen . Genom sin krisu,a tro, föreställningen om eu etiskt ideal au Je,,a efter och
övenygelsen om att sjåh•ltjälpstanken i sig
hade en högre moralisk d ignitet, grundsynen att människorna själva genom samarbete och fostran tog kon trollen över sina
liv och angelägen heter och därmed ersatte
sratshjälp med sjålvltjälp och egennytta med
a llmänanda, gav han rörelsen karnktår av
både 61osofi och livsform. I stället för Marx'
ideer om e n våldsam omstörtning av samhället såg han möj ligh eten att åstadkomma
förändring på fredlig väg geno m samarbete
och därmed överbryggande av klyftor inom
och mellan folkgn1pper. Hans fredliga kredit46

kasso,· skulle ime bara säkra medlemmarnas
ekonomiska oberoende utan också utvidga

familjebegre ppet och tillgodose sociala be·
hov. Malet va,· e u slags självstyrande och
självförsörjande lokalsamhälle n på koope•
rativ grund,,al. Raiffeisens målsånning var
på samma sätt som Owens e tt slags utopi
men en a,~ev-ärt mer realistisk och ,·crklighctsbetonad sådan som hai1 också omsa11e i
verkligheten. Ett belysande exempel är hans
tanke att bl.a. kreaturstörsäljn ing skulle ske
genom kooperativa försälj ningsföreningar
för att på så sätt undgå ockrarnas inflytande
i deua sammanhang.
RaiO'eisenkassorna kom an bli förebilden
för jordbrukets andelskassor världen över.
Vid miuen av 1910-taletomfauade rörelsen
mer än 20 Jänderjorden tunt med sammanlagt 75 000 kassor och l Omjljoner medlemmar:•• Indien hade e nligt T. Odhe 1945
omkring 70 000 andelskassor, vilka därmed
blivit av lllOmordentlig betydelse i de tta
land, som - trots all u-landsltjälp - n oro,iskt
lider av ockrnres utsugn ing av folket i d e
många små byarna på den indiska landsbygden. Dessa frågor utvecklas nännare av
Å. Eden i hans avhandling fråu I 998; agrarkooperativa kreditsystem fanns i.ex. i Indien
avse,•ärt tidigare än de som åstadkoms enligt
Raiffeisens system. I Sverige utr eddes och
förhalades ki'editfrågan för bönderna från
I 860-talet och fram till först J915, senare till
1930, innan riksdagen kunde anta en lag
som folh ut möj liggjorde e n praktisk verksamhet i a ndelskasseform. Av d e nordiska
länderna har endast Fi nland och Sverige
anvånt sig av d en Raiffeisenska sparkasseforme n. I Norge och Dan mark har spar- och
krediu·örelserna med anknyming till jordbruket tillkommit efter an dra grunde r. T.
Odhe framhåller också att överallt där kasserörelsen gått fram har den framträtt som en
sparorganisation av största betydelse.••

De skandinaviska länderna
I både Norge och Danmark utvecklades
också ursprungligen "rl>etarfonmingar efte r
mönster frln främst de kristligt-liberala före-

gångarna i England. Utvecklingen i Danmark kännetecknades av samma slags motsättningar mellan mer radikala och kooperativt orienterade å ena sidan och liberala,
bildningsinriktade och "kristet/beskedliga"
personer å den andra. C. W. Rimestad som
tillhörde denna senare skola kom att spela
en dominerande roll i strid med kyrkoherden H. C. Sonne och läkaren F. F. Ulrik samt
banktjänstemannen V. Faber, vilka samtliga
mer radikalt förordade renodlade kooperativa föreningar. Genom denna strid försenades utvecklingen i Danmark och den första,
"Thisteds Ig0bstads Arbejderforening", bildades genom Sonnes försorg först 1866.
Därefter kom snabbt ett sextiotal konsumtionsföreningar till stånd och den första
kongressen hölls redan 1871. Snart nog tillstötte dock problem och föreningarna liksom den sammanhållande "F;:ellesforeningen for Danmarks Husholdningsforeninger"
gick allesammans omkull och nedlades i
slutet av 1870-taletY Till den lantbrukskooperativa utvecklingen i Danmark återkommer vi utförligare i kapitel IV.

Thraniterrörelsen - tidig start i Norge
1Norge inleddes den första utvecklingen av
radikala arbetarföreningar tidigare än i de
nordiska länderna i övrigt genom den s.k.
Thraniterrörelsen på 1830-talet. Namnet
kom av pionjären M. Thrane som under vidsträckta vandringar i Europa hade stiftat
nära bekantskap med de radikala strävandena för frigörelse. 48 Han kom under ett par
decennier, alltså från 1830- och in på början
av 1850-talen, att bli den helt dominerande
förgrundsgestalten i frigörelsesträvandena i
Norge, vars verksamhet också fick återverkningar och skapade oro bland samhällets
makthavare i Sverige. Thrane organiserade
själv den första arbetarföreningen och hade
omkring 1850 samlat en rörelse med 49
föreningar och över 4 000 medlemmar. 49
Påhlman-Sjölin beskriver denna första skandinaviska arbetarföreningsrörelses fördelning av deltagare vid dess första riksmöte i
Kristiania 1850, ett mönster som sedan återkommer i Sverige:

" Tillsammans 104 valda ombud, inhlusive centralstyrelsen, mötte upp. Det är intressant atl studera yrhesjördelningen i denna församling, som
förjörsta gången på ett stort möte rejJresenterade
den norsha arbetarhlassen. Främst kom hantverkarna med 29 representanter, småbruhare och
torpare med 2 7 (= 5 4) och kroppsarbetare med 12.
Av de övriga var 3 skollärare, 2 redaktörer, 1 förpaktare, 1 lanthandlare och 1 student." so (Förpaktare= arrendator).

Utvecklingen i Norge ledde till att det ur
arbetarföreningarna växte fram främst en
konsumentkooperativ rörelse som ganska
snart blev relativt stark och också gick sina
egna vägar. Den norska kooperationen, i
vilken en socialt intresserad jordbrukare och
skogsägare (H. V;:eringsåsen från Elverum)
inledningsvis spelade en viss roll, hade t.ex.
1875 totalt 279 föreningar, 32 000 medlemmar och en omsättning på 2,1 milj. daler.
Den mer socialistiskt inriktade Thraniterrörelsen slogs dock ned av de konservativa
krafterna i början på 1850-talet. Thrane och
andra ledande dömdes i ett hädelsemål till
långa tukthusstraff och därmed var denna
tidiga norska demokratirörelse krossad. 5 1

Den allmänna svenska
utvecklingen
Efter denna rapsodiska bakgrundsteckning
av de kooperativa ideernas uppkomst och
tidigaste utbredning i de mest betydande
länderna i Europa och det nordiska grannskapet skall vi närmast se på hur situationen
och utvecklingen gestaltade sig i Sverige
rent allmänt. Det var ju onekligen en både
krävande och tidsödande process som återstod för att ur den mängd av nya ideer och
nytt tänkande som producerades, vaska fram
sådant som skulle kunna omsättas praktiskt
i svensk miljö. Att uppgiften var svår under
dåtida svenska förhållanden illustreras av
den långa tid som krävdes för implementeringen. 52

E. G. Geijer och associationerna
Alla författare i Sverige från A. Gjöres 1919
till T.Jansson på 1980-talet gör stor sak av att
Geijer var den förste som på svenska an-
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hällsf:llo~of och var den mest uppburne

fö reläsa ren vid Univer.siLtaec. H'an skrev

ERIK G,;stAf GFJJER ( l 783-l8'l!) ,,,,,. lödd på
Ra nsätt:1"!'; hruk i V-ä1-rriland. bed rev s tudier i
Uppsal'a och b lev 1817 professor i l)istona
vi.d UppsaJa u nivcrsiteL. G, var t r1 av tidens
sto ra kulrurperSOl'lligheter i Sverige i egenskapa'/ historiker, .s_kald. toasäu:.i.re och sam-

väudc begreppet hooJ>emH011, Geijer besökte
England 1·eda111809-10 men clctar osäkert
0 111 han c1;, st.iftade l>ekanl.Skap med begrep·
pet ocll fö1·ereelscn. Under e n resa p å kon rinenten 18~5 inö 11 t: h<i 1l dotk de a kd\'n
sa..iuh ~llsfilo:,ofenm.~ och 11iopha t:roas lår ol'
och d,ml.'> ff>rslng till nya samhälle liga
sySJt'm , Hau gör därunder en rt:sea nteckni.ngom l'öl'Ctt!elstm "koopcralioo". fönnod-

ligcn m ed llll(ångspunkt foln dr. lörsök som
hade p;jorL, i Eng lnn cl och T}~kla u<l nch sum
han senare ( LS:3-4) utvecklar i sina .,Mi nnt-1"1°".~:, L;ugt .senare- talar dork C(·Hcr o m
"rnt:dels◊rg-a1 Llsa1irnu:r·· ,,ch i .sina St berOmtl..t
rörelä~n iltl,tal' 1844-4,, omnämns de nr• frivil-

liga. organisationerna unclc::r begrcppel '(usCr
riaJi<mtr": "/~ssurinliMt5/Jtinl'1f,,..>1 r1r rll liden\
r(lddrtingsml'<ltl .. , /Je,;, år i .yril11t1 tJer/rfl vtul ,tum
I 1,hm 1l11gm·Qrrdil J.u1,j),:1mJi1Jtli!J'llfl,f hrwd ... "11 •
Dessföl'inmm h ack måuga ~LV hans sa rnt,da ~amh ä llsdebaLtörer använL bcgreppeL
... 3$.'\lOciat.ion.. i ruå.og4'. ~-a.ntrnanhang. -Oet

en rn.cl fra n, u-ädande arbe ten, varav e tt pa,
unde r ha ns tidiga penocl b elönades med
Sven ska akademiens stol'a pris. f'ör sina
litteråra fo r!jänsrer belönades han L824 med
ledamotska p i Svenska nkademien. G:s hisw ris\a in1.resse .förde h onom över mol tle1
politiska 0111råclet, vilkets~ småningom ledd e bon om till en demo kratisk ,:,ambällssyn.
Från mln en av 1830-1.aJet h ar efte rvårlden
kunnat spåra Lecken på h ans a udradc åskådning i hans tal och skrifter. Under in1.rrck ;w
-.såm.h.:\llsutveckJingen och sår.skilt llL\'CCk•
!ingen 1 Englan d gjorde h a n också 1838 sin
herömd:1 a-vrt\11 från e11 konscrvath• tltl e n
liberal samhiillsåskåc;lni ng. Det,senare kommer frä111!<t till u ttryck i h ans i<>reläsnin~r
o m "Människans htswria" 1841-42 och
"Om v.år iids i n re samhällsförhåll~nrlcn ..
frå n l 845. G. ,m en av -stffi.arna a,, .. Götiska
förbund et" 1811 oeh skrnv i cl.ess ro1mu1tisl,;\ anda dikter som Manhem, Vikingen och
Oclalbo11d en, (Sven$k uppslagsbok band
Il, ipal t 410-415) . Målnin g a:v .J.G. Sandber:g, 1·epro; Nacionalrnuseo rn. ❖

kom cnligtJ,msscl n i b ruk för a ll beteckna
alhL de ny.-, u1·gauhmtionsforme1·. som fr.i.n
18 L0•rnle1 oc h någ111 år1ioncle11 fra n u\1 såiz

dagens uus.. O~ua i rnotsat~ ti ll "kor porationemn" (,knln, gi llen . Sllmfund ) i de •
gam l~, s;uu bållc1 oc;h som i rn kl med samhälh:ts om,'<t1td llug Lill industrisnnihällc var
.stadda i av,reekJi ng ~En \'ikti~ skilluacl ,,c.u· au

medan <le fö rra i tt'gel konu·ollernclcs ,w
:naUi· cllel' sam11ällsnH,ktcn i någ()n Coi>rn. av
su·a ma urh konk un·cnsinskrän kanc.1e sk 1{lregle r o.s.v.. n11· dt! ,1y;t <bsodadorn:rm:I fri~
villit'1'.>l)l'Ollt.ffllio11~1•tillko111na på foll:.ligt initiativ, oHa i opposi1 io11 c.mm smt.'ima.kren qch
dess orgc.111 .K• De alll,1 ti<liga:s,e bland dem
som senare skulle b,.Lt:ckn as som "folkrörelser",,,.,. l'ri kyrklJglteLC11 oc h nyk1crhetsorg:t·
nisationerna . J ansso n mt 11 ar också au
Geijc,·s klassiska "avfall" frå n d•m konser·
vativa åskådn ing~n l 83R km1pp(l:St kom
plötsligt ellerofö1i>ereu.. Ftmnodligcn hat!~
han varit p:\ g lid mm tlt:t libernla lagret un-

der en längre tid och påverkats av en rad
olika faktorer, debattörer och umgängesvänner. Det viktigaste som Geijer gjorde var,
enligt Jansson, "att han sökte infoga associationsprincipen i en ny samhällsteori avpassad för
ett nytt samhälle som inte kunde bygga på korporativismens grund". 56
I detta större sammanhang var det det fria
organisationsväsendet överhuvud taget som
Geijer avsåg och som bidrog till samhällets
omvandling, inte bara specifikt kooperationen. Någon verklig praktisk läromästare i
kooperation var aldrig Geijer; ryktet eller
föreställningen om honom som sådan torde
vara betydligt överdrivet. Han såg det fria
associationsväsendet generellt ur samhällsfilosofisk synpunkt. Det var ett avgörande inslag i den pågående samhällsomvandlingen
och som skulle leda till en ny samhäJlsform
som möjliggjorde för människorna att leva
ett friare liv. Geijers formulering lydde:
" ... associationsandan ... yttrar sig i vida mångfaldigare gestalter än förr. I industriellt och finansiellt, i litterärt och vetenskapligt, i moraliskt och i
religiöst hänseende visar sig denna nya associationsanda. Alla dessa bolag, sällskap, föreningar
för egna och för allmänna ändamål, höra till tidens tecken. " 5 7
Associationsprincipen måste livas genom en samfundsanda ... den har brutit korporationernas
band och kommit till en fri verksamhet ... Ingen
klass bör uteslutas från deltaganh i de f;olitiska
rättigheterna. " 58

Dessa meningar syftar alltså inte enbart på
kooperativa företeelser utan hade en vidare
allmänt samhällsfilosofisk innebörd. Ovedersägligt är dock att Geijers skrifter och
föreläsningarna 1844 om "vår tids inre samhällsförhållanden", tillsammans med några
tidigt publicerade artiklar om engelsk kooperation i Post och Inrikes Tidningar i början av 1830-talet, var grunden för informationsspridning och kunskapsbildning om
kooperativa och andra samverkansideer
överhuvud taget i Sverige. Man bör dock som redan tidigare påpekats - observera att
kooperationen, i det tidiga skedet, endast
var en stilla rännil i störtfloden av alla nya
ideer och nytt tänkande .

I samband med dessa övergripande konstateranden kan nämnas attJansson i sina
tre arbeten från "Samhällsförändring och
sammanslutningsformer 1850-1930" utarbetad 1982, "Adertonhundratalets associationer ca 1800-1870" från 1985 till "Agrarsamhällets förändring och landskommunal
organisation" från 1987, klargör sambanden
mellan de olika utvecklingsskedena och de
olika associationsformernas framväxt resp.
tillbakagång under 1800-talet. Tillkomna i
omvänd ordning i förhållande till deras inbördes logiska samband ger J anssons böcker en översiktlig bild av hur utvecklingen
från 1830-talet gick från det gamla samhälle ts skråorganisation och ofta stats- eller
överhetsdominerade korporationsformer
till "associationerna" för att på 1870-talet på
allvar avlösas av ''de nya furstarna", somJansson be nämner de moderna och frivilliga
massorganisationerna. Jansson kallar denna
mellanperiod för "associationsperioden" eller
"det sprängfyllda tomrummet". 59

"Näringsliv på associationens grund ... "
Betydligt större inverkan av praktisk art på
den kooperativa kunskapsbildningen än
Geijer utövade i olika sammanhang den avsevärt mindre berömde G. Swederus. Denne
var mannen bakom bl.a. "Svenska industriföreningen " 1831 och dess tidskrift från
1834 liksom också Läsning för folket, tidningsorganet för "Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande". Swederus fick på 1840talet uppdraget av några industriidkare i
Stockholm att göra en resa i Europa för att
studera tidens friare näringslagstiftning.
Efter dryga tre års studier avlämnade han en
omfattande reseberättelse, "Om fattigväsendet m.m." inrymmande bl.a. "Åsigter af
industrien och arbetet", om vilken J ansson
konstaterar att den av "vissa av uppdragsgi,varna rimligen borde ha upplevts som skakande" i
sin upproriskhet mot t.ex. skråväsendet.60
Swederus fick kontakt m e d den framträngande industrialismen och dess verkningar samt de nya ideerna och strävandena
i såväl England, Frankrike som Tyskland.
Han påverkades starkt av bl.a. de franska
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brukare av gården Stora Riisiö i Östergötland fram till 1828. Därefter kom han
huvudsakligen alt agna sig åt skrifiställeri i
Stockholm , men hadeävcu andra uppdrag
::såsom sekreterare i $\'enska l rtdusLriförcningen oCh Manu.fauur•SodeleLen. (fan
hade-även nera ofliciella uppdrag,i Sverige
och ummlands. S har fö rfattat en 40-t.tl
skrifter l historiska, ekonomisk;i och so~fa.la
ämnen. Han pläderade mot lönearbetet
och för au förhindra att de fattiga exploarerades, uppmanad;, han till bildandet av
ass0Giatione1: Dessa skulle gemensa.01ddva
företagen och dela vinsten ltka - han ville
dock inte betecknas sQrn,socialist eller kom•
munisL Han pläderade äve11 for den k<r
operativa idCn o,h var en av de drivande
för en s,k- uppköpslörening i Stockholm på
1860-talet. S umämn<les till {il.jubeldoktor
i Uppsala 1871, men han levde dock i g.111-

GEORG SWEDellUS (1796-l888) var född i
Våstctås. "Fil. k"ncl. i Uppsa)a I821, $edan

utopisternas ideer om ett 'nii,1,11,.,;/iv l,yggt Jiil
1wocin1io11ens princip", d.v.s. i for•m av k<Jope1-ath•; \ prodnklionsföreningal', ågQa och drht..
m, nv arbeLarna .sjåh'<t och som vl ldl1111t:r
från Frankrike. Rent allmänt fick dess.'\ irleeraldrig något riktigt genomslag all ra minst
i Sverige. Tvi tidiga fö rsök rill produkt.ionskooper·ativ gjordes i Stockholm I 852. 0at
ena vdl· ~Ju skräddarges.i.llt:r som sta.rrnde ett
.fkriiMn·i i Jönmiugsform. Det andra ,:ar en

sparkassa som med de insparade medlen
.startade el'1 tryckeriverk.sam he::t som fick
namnet ~r'yf,ngrrifisko Jiim1i11gi/11S aktiebulag•·.
Båda fick ganska ll<>r"t varaktigh~1. En av Je
avgör·rtnclc orsakerna var au dt:ssa de lö rsta
förk unn,u-mis idccr var all tior komplicera<lc
och utopiska mor hakgrund -av de s\'ensk,1
fö rh5llandcna. Fot1riers och Saiut-Simons
m.fl. liudskap v-ar - kan man gissa - alltför

hhnlastorma11de och , <ffkligheLsfräminandc
1

[ö r <l~ n svenska verkligheten och det svala
nordiska kynnet.
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ska Stort annod och blev I 881 heviijacl en
pension -a,• .sta1en eftrT en mm.ion i. rik.~
dagen. (Svenska Män och Kvinnor. Biografisk Uppslagsbok band 7, s. 375-376).
Foto: Gt"iL Joop & Co. repro: J. Lund/ KB. ❖

Orolighetema i F'rankrikei fäbniari 184!:!
n\cdfö rde art det gick S◊Ol en slÖt\sig a\' fri·
bets-. frigörelse- och organis:uionsförsök
över hela Europa. Dessa händelser· va r på
kort sikt myckt!t cfft:Ja.iv·Are som pådrivnings-och 111.vcålingsmedel ån den aldrig så radikala J ehaucn hland d t! framstegs,oiinlig,i
akad emikerna och b~skoparna. Oänill llom·

mer också 3 LL det var av :,;toa~ betydelse att
id(;enrn kunde transformeras om, förenklas
och göras pmktiskt g1ipban1 för "cle v«nliga
människonrn Enligt Cjöres var utgivaren
av tidningen Oemokrnte il e ller Oemokr:i1
...

tien . .som den smndom kallades. ponräll1irnfcf'I Ad. P. Peucrsson, en avde första som

UJ50-5l prescmcrade konsum tionsföreningar· liksom tyska uppköp$f'öreningar för

den s.ycnska allmän heten/11

Bildningscii1<lll1' och koofJemiiv(! försök
Nä r vi ser närmare på den svenska iu,·cck•
li ngen kanns dragen från utvecklingen i

England och på kontinenten ige n. Både i
England och på andra håJI hade man kommit fram till att förbättrad folkbildning skulle vara ett medel mot proletariseringen och
dess moraliska vådor. På den linjen gick
både liberala och konservativa politiker.
Denna förbättrade folkbildning skulle vara
ett viktigt komplement till fattigvården. Detta blev även den officiella svenska linjen. Det
huvudsakliga motmedlet mot tidens orosskapande och omvälvande ideer skulle vara
att åstadkomma "högre bildning" bland den
okunniga massan samt en "sann kristlig
anda". Men vad som var en realitet var att
enbart folkbildning och kristendom inte på
allvar förändrade arbetarskarornas levnadsstandard och politiska omyndighet, som
Påhlman-Sjölin uttr)'cker saken.62
Utifrån Europa kom dock informationen
om konsekvenserna av den framträngande
industrialiseringen. Lärorna från de franska
och engelska utopisterna och pionjärerna
trängde in över gränserna. Det första konkreta som hände i Sverige var att den liberale läkaren]. Ellmin tillsammans med skräddargesällerna 0. Renhult och S. Trädgårdh
1845 startade den första bildningscirkeln i
Stockholm. Samtliga hade rest runt i Europa
och studerat de nya föreningsformerna. Ett
trettiotal liknande cirklar startades på andra
håll i landet. Bildningscirkeln i Stockholm
togs dock över av de samhällsbevarande,
borgerliga krafterna och nedlades slutligen
på ett snöpligt sätt av dessa trots eller kanske
på gmnd av att den åtnjöt kungligt anslag.
Den sågs som ett oroande inslag som kunde
uppamma till oönskade effekter bland "vanligt folk". Dess bibliotek och penningmedel
överlämnades till skarpskytterörelsen i Stockholm, som rönte omsorg och beskydd från
de samhällsbevarande kretsarna. 63 Jansson
diskuterar ingående denna utveckling och
problematik, som bl. a. ledde till att de radikalare inom bildningscirkeln 1847 bröt sig
ur och bildade "Skandinaviska sällskapet".
Från detta uppmanades arbetarna via Aftonbladet att bilda egna reformsällskap.64 Jansson ägnar också bildningscirklarna i denna
första tappning ett förvånansvärt positivt

intresse och konstaterar på tal om S. A.
Hedlunds tankegångar att han tvingas att i
klarhetens namn karakterisera ideer och
handlingslinjer av detta slag som en sorts
"offensiv liberalism", där frihetstanken och
sammanhållningsidealet verkligen upplevdes som e tt vapen i kampen mot stora och
allmänna samh ällsfaror.Jansson är i övrigt
mycket sval inför liberalernas bildande av
s.k. "arbetarföreningar".65
De första försöken av kooperativ karaktär
gjordes också i Sverige från bildningscirkJarnas och arbetarföreningarnas sida. Så var
t.ex. fallet m ed den första s.k. "Matassociationen" i Stockholm från 1851. Denna förening syntes ha varit "en kombination av uppköpsfarening och matlag', d.v.s. var dels konsumentförening och dels matservering för
medlemmarna. 66

Reformsällskap och arbetarföreningar
Den första arbetarföreningen kom också till
1850 i Stockholm där tidningen Reforms
läsesällskap omvandlades under ledning av
en radikal hovrättsnotarie F. Sjöberg och
också under direkt influens från ThraniterröreJsen i Norge. En annan av de ledande
var lundensaren C . W. Bergman. Jansson
redovisar också den senaste forskningen om
händelseförlopp och samband kring detta
företag. Stöd gavs nu åtarbetarföreningarna
av olika tidningar, t.ex. Sjöbergs Folkets röst,
tidningen Fäderneslandet67 och Handelstidningen i Göteborg, som öppet stödde
Thrane, samt den 1849 nystartade tidningen
Reform. Jansson inplacerar också de våren
1848 tillkomna reformsällskapenr;s i sammanhange t och gissar att dessa "släktingar till bildningscirklarna "var åtskilligt fler till antalet än
arbetarföreningarna, na turligtvis beroende
på att deras intresse var en så pass bred fråga
som författningsreformerna, som intresserade många fler än de mest liberala/ radikala
aktivisterna. 1 dessa i regel stadsbetonade
och lösligt sammanhållna sällskap deltog
också i någon utsträckning, enligtJansson,
"den bildade medelklassen på landet'. 69
Arbetarföreningarna kom dock i huvudsak under libe ralt inflytande och blev sam51

lingspJats för " 11fu;1an a lla ;rnw·a sam hä lls-gruppcrån arberarc" och de blev helier inte
langva,iga. Ju1sso11 konsrau,rnr an n~gt'a å,
in p.\. 1850-,aler var j v~rklil\hetcn första:
fasen i a rb<:turföt'cningarnas his1oria till
:u,da."' De flesrn av de fr.i n 1850 11llkomna
r\rbetilrförcmingarmL åven ute i landet nwd
,-am ma karakt-är och i111iktning var i bo1jau
av J 860-talet upplösia. De 1idigat'e. nämnda
förfättama (Påhlwau-~jölin) sammanfattar
oeksll orsakerna Lill radik::lliSrnG11s och a:rbei.u-förening<1m•s mis,;l}'ciumde t föt-sta omg.\ng~n på fö \jaut.le säu:
• Svaga lcdafe och ori:d ig.1 prognuu
• S u·id iga intressen hla nd hantverkarna
(som _.u- den största gruppen)
• Bristande hänsynstagande tnI dl'U '""'ande industriarbetarklassen
• Rea.k1j1111cns makt och motmeclef
• Liberaltsrnen, dubbt l.<pcl. 71
IJtöwr Geijers tidiga insatser var d11cl< även
S. A. He<llund, F. Br111ner" 111.a. vid tiden
o mkring 1850 aktl vu som opinionsbildarc
kring de många olika nya idecn;a genom
atlikla-r, foredr.tg och tio,ker, ,~ibl~ncl olik;~ ko.o pe rationsfomo<:r, P. Götrek. mlttio,en
bakom 1ryc~ni1Jgm1 av <ler kon111111oistiska
manife.•H<·t på svenska J!HR, var oc,:k.-.a aktiv
00111 utgivare av radikala skrlt'<cr lå ngt Udigare: fråti lll:lll od, åtmius\ou~ \jugo år fr.tmå1.1J

SverigP. - e/1 lit, i s//-ugga•n
Gjön.:., könstate,-ar attSwerlerus ' sluifltlr och
propaganda unde r dc,L första sl:.edet inte
,IVS3llC några storre prak1jska ,·es11IL;t( i
Sverige. Samma sak g-älle,· C. W, lkrgmans
1nsauer som efterfö ljare till Swede.1·tL,.
FrJms, a ~rgma11sf6rli.unn<llse gick i fransk
utopisk anda ut på ,\Il produ ktiunskooper~rfo11cu.var <len fr;in'l.sta associadonefO!J1lt>P,
Den upp(;u111ingc n ktlivde helt ~nkdt en
revolut io n i S,•e1ige rör au k1 111na realiseras.
"Nlltrt·o .,1i;m1 /,roktiskt1 res'11/tar t<Mle Swed,mu'
pmfJag,1.11da föl' assodatio11,11iimuleL irke ha avi ,ztt ", h"klagg r s ig Gjöres." Oer, i fömningsfrågur få.k110niga samtiden kan d ~ck- knappas, kl:111dras l•ärför, dä der var ,ämlig,·n

svårt au u1vli10a några en kla praktiska 1:1rtlomar av Swedems över 67-5 sidors 1·edo•
görels,:r och ftlosoforan<le om skråväS<'.nclt:.

cyska och franska fö1·enings<:xe.rupel samt
iu be1e,s km11k~t ,•.:irdcring m.m. På den
pu nk1cn w rde Cju,cs .g öra en typisk sådan
cf1erhandssh1rle<lning som 1 inletL, ingskapidel bet.,ck11ats som ·: .. an bedii~•a hi$1m1sk11 sht1"'11 ,11,dfi1ci1i.liaml". Vi å terkon1m1,t till
några liknaucle ri\re1eelst'.r scnai·e i framstållningen.
Cjöres konstaterar a llrså atl. de första
koo.>pe,rativa organisatio nsforsöken under
l R50- och -60-talcn 111isslyd:.11des och gick
under, oftast i tysthet och därmed också av
historien snart glömda. Dena btlrud<lc på de
faktiska omstandighetel'lla. t.ex. b rista nde
k11 11skaper, felgre pp och i111 e minst det
hårda motståndet från "samhillsbevarnma".
Den oskyl<lig,,,1e lilla förening kunde nämIigt10 l>li misstänkt för "samhällsmlostörtande
verksa mh et" od, buvalrndes di\rLor nogsamt
och ruuLatbeiades konsel;,\'en t ;" • de kor,servativa o.:h "samhällsbe,•arnnde kreLSI(rna•.
Gjöre.~ sammaiu-:111.ande ktins,a rerande hlir
att dt föl'Sta l:.onsumuons@reningarna Ian ge
jevdc «u liy i skugga.n . Eftersom dt'., enligt
d~varande 11ppfu1-mlng, va r bildade och
uppburna M de <,l>emcdladc folklagren , sak•
na.dc rle ockls:I eesurs«r a ttgöm sig gällande
intc,r t.tx, den ~ll rnånn;1, opinion a11 med
samma styrka som kapilali~tiska företag. l)ec
dröjtl<: t1c;cc11nier fyllda av mödor och idoga
su·äv-auden men äwm lärdomar :w missgrepp
och hesvlkdser, innan rörelse n som 1lelhe1
böljade fä un'l>idan omfattning a1t man rncd
skäl kundi: räkna m~d rl6n öOJII en fak1<:1r av
hc,tyddsc."
Oeu gruncllligt,'ll tode förklari(1g1:1J 1ill
deua fö rlopp harlt·der Cjorcs så här l~ngt
1ill att. Svcrigt under den fö1·$t.1 halva u av
1800-talet ä nnu ,•~r g,111ska o b~rört av den
industriella 11t,•ecklh1gc.11, Skr.\vi'isencleLs<orl
l.·var liimligcn orubbat fram lill 181t; oth avskaJf<1tl«s slutgiltlgi. först m~d nänng,;fn'hetsföroi-di>ingen 186'1. D~n socia la nod som
kom i ,;påren på lndusn·ialisenngtt11 ,.,.,.
ännu okand i Sverige, lrots e tt s1.ad a 1tllväxa11de lanclsl>ygdsprolctaria1, och därmed
1

.

saknades också de direkta incitamenten till
de olika organisationssträvanden som hade
kommit till uttryck ute i Europa. Det är dock
påtagligt att det främst vid svåra missväxtperioder startades stora anläggnings-, sjösänknings- och kanalprojekt i Sverige för att
sysselsätta arbetslösa och att stora summor
av statsmedel också anvisades av statsmakterna för direkta inköp av spannmål till hungrande. Gjöres konstaterar också att "... den
kommande utvecklingen kastade sin skugga framför sig och präglade diskussionen i ekonomiska
och samhälleliga spörsmål".76 Påhlman-Sjölin
ger också följande glimt av vad som ibland
hände. Exemplet är Ölme handelsaktiebolag i Värmland o m vilket man konstaterar att
humorn ibland fick breda sitt försonande
skimmer över den bistra verkligheten. Bolaget som började sin verksamhet 1868 var
redan 1870 färdigt att upplösas, huvudsakligen på grund av orimligt stor kredithandel.
Tillkännagivandet om upplösningen fick
formen av dödsannonsen nedan.n

Liberal "arbetar"-föreningsrörelse
Det är emellertid både intressant och ofrånkomligt att återvända till G. Swederus som
inte lät sig n edslås på grund av det ringa
intresset i första omgången. I 1860-talets

början översatte han och bearbetade en tysk
handbok om associationsväsendet och dess
olika former. Handboken ger ingående redogörelser för organisationen av en rad olika
sammanslutningar och företag och beskriver sparbanker, förskotts- och kreditföreningar, försäljningsföreningar för hantverkare,
sjuk- och begravningskassor, nykterhetsföreningar, försörjningskassor, hantverksföreningar, arbetsskolor och filantropiska inrättningar. Dessutom redogör han för de vid
denna tid i Tyskland verksamma konsumentföretagen av delningslags karaktär(= primitiva kooperativ för anskaffning och fördelning av varor) och för s.k. sparföreningar.
Swederus' egen kommentar till sin beskrivning av bl. a. de konsumentbetonade företagen är att ... det vore beklagligt om detta system,
som är så enkelt, och som i utlandet blivit så allvarligt uppfattat och med så stora fördelar utfart, icke
i Sverige skulle vinna snar tillämpning. " 78
Denna praktiska handbok fick ett avsevärt
större värde och gjorde nytta därför att den
gav konkreta besked på många av de punkter som de i föreningsarbete oskolade behövde för att kunna åstadkomma något
praktiskt och hållbart. Upplysnings- och informationsmässigt är man därmed framme
vid en mer konkret och praktiskt användbar
nyhets- och kunskapsspridning. Det är till
stor del tack vare bl.a. Swederus' outtröttliga

(\0 • välsigna,
go4
de Gud, vår
konung och vårt land
~

T illkännagifves
att vederbörande efter sitt allvisa råd behagat hädankalla

OLME HANDELSAKTIEBOLAG
den 28 mars 1870
efter ett svårt lidande af magkatharr, i den späda åldern
af r år ro månader och 27 dagar; djupt sörjd och saknad
af dess närmaste anhörige jemte öfriga ömt deltagande
släktingar och vänner.
Sv. Ps. no 490, v.

I.

Och sträck din milda allmaktshand Utöver
slott och hydda. Giv
enighet, giv frid, oss i
din fruktan stärk, Befrämja våra händers
verk Och våra hem beskydda. Giv tålamod,
giv mannamod I motgång och i fara. Giv
allom kraft att liv och
blod För allmänt viil ej
spara. 0 Gud, var dino
folke god, Din arvedel
bevara.
J. 0. Wollio (1819) .

I Sverige rönte de första kooperativa försöken under 1800-talet många motgångar. I den nämnda psalmen finns
orden '... Giv enighet, giv frid, oss i din fi·uktan stärk, B efrämja våra händers verk. Och våra hem beskydda. Giv
tålamod, giv mannamod I motgång och i fara ... -.
Källa: Påhlman-Sjölin 1944 s. 22 7
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iusat<er som vi v1d u1it1 en av J860-talet fick
en om.si.art o ch '1nch"ll C\llPP av uppl)~ningsRrbelet rör a.<soci.ationsanda och koope rationsidcer. clår 1850-talets miss1ag och miss-

lyck.a.J,ulen åtminstone delvis ö"·crvc:tnns.

Opinions/Jiulama htir mer sy.1te11111/isk,i
Fd m 1860 inleds också. e nlig tjansson den
and1<~e ~µpe n i arbetarföreningarnas historia med all Non-köpings arbcLarförcning
bildas. Fö re ningarna år fortfarande klan
libe ra l, dominerade; dCL nya inne bår att
man i stå11et förde franska u1o pisten1a ~iLter
de ~ngelsb liirorn.a i h6gsäte1 ocb •u11ryrk·
lif fi•q,,im",wr 11,wJ jt/ln 1-;. C. C:eij·,.,..·:~•U1öve1·
Sweden,s r,., mu"iidde dätmen också e tt antal
m~r cUer n\indre be märkta sk,iftstiillare och
opi nio nsbildare, soin sj:~ava hade stifto:i 1 be-

ka n L<kap rnecl de nya lärurn.t och \'l\r beredda all röm1edla iclc:em a och dela med sig av
dem. De n i samhället ,nest framståe nde
bland dess« vitr professorn i nationalekönOm.1 m.m . , 1id Lw.1<ls universileLG. f-fomiltun.
Denne höll hösie n 1864 några föreläsnfog-

ar i Stockholm 1,d, f'6 rmaddes också året
cfteJ· ge ul dem 1 tryckt form under titeln
"Om Arbetsklassen och Arbetare-förening·
ar". De1 ar 110g ingen 6verd rifl att påstå a1t
detta i11sJ.:1g åstadk.0 111 en s11mult:randt! vt:r•
kan på upplysningsver ksRmheten; att fä s16d
för ek nya lärorna och idCeri1a av en törtt1.rädal'e på högsta ~ademiska nivå v-ar uvr'ir•
derligt, Hamiho 11 hade, liksom övliga hiil·
omnämnda föreläsare och sk1ibenter; främst
Sch ult7.L~Delitzsch's skrifter och RochdaJeföreningen i England som exernpd och 111gångspunkter:"''
Professor I lamilum år en god pedagog
som systematiskt redovisar s.uinlig:t organisa1io nsformer frfu1 f'ö rsko ttsförcuing ar 1ill
sådana för fbrsäUni ng och ti llverkning. A,,.

bernrnas kC)l'UaunLions• eller förbruknings~
förening:, r bet0nas sf1rskllt med direkt åbt··
ropande av Rochdale f'ö reningen och de
engel~ka. "Coopcr-,nive swres"i övrigt. ~'villws

hr,stiga til/ul!YI or.h stomrtacle omffJII 11ing 1:,,riinstn·
till det otlv/ig(I "!' Bland 'formi11gnrför wufr<1,
ii,ula.1111'1 ll11 orbete" ph1cera_r han - tv.lrtemo1

eniog:u rcspekt.ive regionföreningen. G.
Hamilton var nå~l yngst cl\' hröderna och

blc11 professor i nationa.lekouomi först vid
Uppsala ,1□irersitet från 1859 .samt fnl n
1862 redan vid 31 års ålder professor vid
Lunds univer~itcl i 1tdminisl1rtli'v ·rätt och
nationalt:konomi. H. ,·ar .skandinavist oc;h
blev 181i6 redak1ör för Norctiska nationalföreningens tidskrift. Des~rinmm var hans
in tresse tör den liberala arbet.arföreningsrörelsen vada och som fmmg-.lrav l'ramstäUn1nge n också dokwnenternt. Han vJr också
ekonomiskt liberal men tillhörde u·ou de•
under I880-t;tlel livsnicdelstullarttas , 1arma:ae före~pråkare. Han hå\'dadc bestämt
ajälv}tjålpc11 som ofrånkomlig gn1ndsat.s , 1id
ekonomisk samverkan. H. var också i övrig·,
allmäninu-esscrad och var un.der må:nga åt

GUSTAF Axn. l{Nu1 HAMu:rON' ( 1831- 19 13) är
av sLOrl inl.t'esse cfte1-som han är broder till
b röderna Hugo Hamilton d. ä. och Gilbert
Hamilton. ,ri1t.:-a i Skaraboxg$ I-än semu·e

~kulle st.:vrn de första "'konswnlionsfören--ingarna"', d.v.s, la,nmanna~ eller inköpsfö1·-

ledamot av Lunds siacl,sfullmiik1igc liksom
en kortare petiod riks<lagsman . Haas hu,1,1di·nsatse1· inriktacles dock huvudsakligc·a
på det specifikt liird~ och akademiska flih•~
(Svenskt Biografisk, lexikon balld 18 s. 11 7
ff.). Rcp.ro:J. Lund/Kil ❖

vad vi skulle göra i dag - "trade unions",
d .v.s . fackföreningar samt en rad "Friendly
Societes" omfattande allt frå n försäkringsföreningar, begravningskassor till föreningar för anskaffning av bostäde r m.fl. Han gör
också en välgörande distinktion mellan
"association" som allmängiltigt begrepp och
de därmed ofta förväxlade och sammanblandade "socialism" och "ko mmunism". Han
eftersträvar därmed, trots sin starkt antisocialistiska inställning, en välgörande klar kunskap. Hamilton betonar också starkt den
självhjälpsinriktade associationens förädlande möjligheter och inverkan på den enskilda individens personlighetsdaning. I bästa liberala anda förkunnar han a tt ge nom fri
samverkan i fria associationer till sj älvhjälp
höjer man "varje enskilds sjäfsodling, framtidsmedvetande och omtanke om sig sjelf' till skilln ad från "socialismens eller kommunismens
drömmerier" och nedbrytande effekter på den
enskilde.82
Vad m an saknar hos Hamilton är dock en
tillämpning och ett överförande av resonemange t även till den alltjämt dominerande
näringen , nämligen jordbruket. Hamilton
gör, trots sin agrariskt förankrade släkt, inte
på n ågot sätt någon utvidgning till modernäringen genom att i likhet med SchultzeDelitsch och Raiffeisen i Tyskland se sig som
ledare för eller förmedlare av de nya ideerna till andra än arbetargrupperna eller hantve rkarna. H an kände sig inte kallad att utifrå n sin professorsställning bidra till att ge
svenskajordbrukare någon djupare kunskap
om de framväxande moderna ideerna och
organisatio nsformerna. Det tog också som vi
senare skall se 15 år bara a tt förmedla kunskapen om kooperation en till den äldre brodern H. Hamilton, som skulle motionera
om "konsumtionsföreningar" i Skarabo1·gs
län 1880. Hur de t var beställt med den tidigaste spridningen av kooperativ kunskap
ino m jordbruket i Sverige i övrigt skall vi studera närm are i nästa kapitel i framställningen.
En annan upplysare var advokatfiskalen
C. E. Ljungbergsom var mycket aktiv i Stockholms nybildade arbetarföre ning. Han h ål-

le r under årtiondet (1860-talet) ett antal
föreläsningar i a ktuella ämnen som han
låter trycka och ge ut som småskrifterjämte
även fristående sådana. Inom ramen för
"Sällskapet för arbetarefören ingars främjande" i Stockholm, till vilket h an var initiativtagare, utgav han tillsammans med]. Mankell
ett flertal smärre skrifter. Listan på skrifte r
från dessa två författare framgår av noten.83
C. E. Ljungberg var sålunda till skillnad
från professor Hamilton mer aktiv i sj älva
det praktiska organisations- och opinionsbildningsarbetet. En av hans föreläsningar/
skrifter återspeglar dock förhållandet att
han inte hinner med att orientera sig he lt i
den aktue lla utvecklingen. Han konstaterar
att medan associationsväsendet vinne r alltm er intresse och erkännande inom "den
industriella kJassen" så märker han hos jordbrukarna endast ringa intresse och benägenhet för föreningar till ö msesidigt skydd mot
tillfälliga, oförvållade förluster. I Tyskland
och andra länder hade m an stora försäkringsbolag men här fanns blott några få av
"ringa betydenhet". När olyckor inträffad e
"flydde bönderna till statens kassa ". I ställe t
borde bolag till ömsesidig hjälp kunna vara
nyttiga vid t.ex. hagelskador, kreaturspest
o.s.v. 84
Det m ärkliga är ju att han här påtalar brister inom de områden , där bö nderna ändå
sedan gammalt och mest påtagligt från 1830talet, utvecklat sam arbetsformer i form av
försäkringsbolag och dito föreningar m en
inte där sama rbe te på allvar lyser med sin
frånvaro, som t.ex. inom kredit- och varuanskaffning, boskapsskötsel och meje rih antering. För sistnämnda tankar och föreningar var situationen i Sverige tydligen ännu
inte mogen, vilket vi återkommer till. I ljuset
av d en associations- och föreningsverksamh et som just då började växa fram inom jordbruket, framstår detta som något egendomligt. Hypoteksföreningarna har han dock
uppmärksammat men efterlyser m otsvarigh e ten till den "föreningsbank" som tillkommit i Finland "så tid ig t" som 1862. Att Sveriges Allmänna Hypoteksbank bildats redan
åre t innan eller 1861 tycks dock ha undgått
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honom. Ljungberg skulle nog ha haft nytta
av någon tids vistelse och kunskapsinhämtande bland svenska bönder.

"Växjö Hushållsbesparingsförening"
Av de hittills omtalade opinionsbildarna har
samtliga mest varit teoretiker. År 1867 bildar
i Växjö matematikle ktorn A. Rundbäck
"Växjö Hushållsbesparingsförening". Han
nöjer sig inte med att enbart plädera för
associationer i allmänhet utan går praktiskt
tillväga och bildar en förening efter den renodlade engelska Rochdalemodellen. När
han efter några års framgångsrik verksamhet skaffat sig de nödvändiga praktiska erfarenheterna utger han 1869 en "Avhandling
om konsumtionsföreningar", vilken han för
övrigt tillägnar "rikets hushållnings-sällskaper". Hur månde denna tillägnan ha upptagits i de olika sällskapen och de där dominerande kretsarna? Vi återkommer i någon
mån till svaret senare i framställningen. I sin
kommentar till en 1929 utgiven nytryckning
av avhandlingen bedömer Gjöres Rundbäcks bok som modern; " ... den ansluter sig
nästan undantagslöst till det betraktelse.sätt och de
metoder, som vunnit burskap inom den nutida
konsumentkooperationen ... ". Det var säkerligen ingen tillfällighet, menade Gjöres, att
av de fyra sextiotalsföreningar, vars verksamhet ännu ägde bestånd 1929, byggde tre
fortfarande på den av Rundbäck utstakade
organisationsplanen." 85 Rundbäck var en
mångsidig man med bl. a. ett omfattande
arbete för "folkundervisningens ändam ålsenliga ordnande" på programmet. Detta
utfördes under hans år som statlig folkskoleinspektör i Växjö stift. Senare blev han politiker och riksdagsman för Landtmannapartiet och kom inte längre att befatta sig med
kooperativa frågor. Växjöföreningen splittrades och upplöstes 1872 när någon tillräckligt kunnig le dare inte längre kunde hålla
verksamheten på rätt spår. 86
Som framgått var det talade och skrivna
ordet det främsta och enda hjälpmedlet för
informatörerna och opinio n sförmedlarna.
Ofta syn s man ha kombinerat de båda formerna så att man utarbetade väl utformade
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föreläsningsunderlag som sedan i stort sett
kunde gå direkt till trycket. Och förvånande
nog skall vi senare finna att t.o.m. ledamöterna inom Lantbruksakademien hänvisade till de befintliga småskrifterna och
dessutom att Akademien vid flera tillfällen
anlitade den mångkunnige Ljungberg som
föreläsare i olika ämnen.

"Arbetarföreningar" grund för
kooperationen
Den liberala arbetarföreningsrörelsen i
Sverige hade sin glansperiod från 1860-talets
mitt. Föreningsbildningen fick fart våren
1867 och fram t.o.m. 1869 bildades omkring
70 arbetarföreningar. Under 1870-talet tillkom ett femtiotal nya föreningar. Hela antalet arbetarföreningar 1860-1895 utgjorde,
de osäkra medräknade, omkring 140.87 Som
hjälpmedel i informationen och den omfattande publiciteten hade man i huvudsak
Hamiltons, Ljungbergs och Mankells skrifter. Dessa skrifter samt det alltmer ökade
intresset från pressens sida fick stor betydelse. Många av föreningarna prövade också
med att utge egna tidningar och tidskrifter,
vilka dock genomgående drogs med dålig
ekonomi och efter kortare perioder oftast
misslyckades och gick omkull. Men det var
en arbetarrörelse med endast en mindre
andel egentliga arbetare. Påhlman-Sjölin
karakteriserar den på så sätt att rörelsen och
dess ideer bars upp av intellektuella, rjänstemän, industriföretagare och hantverkare.
Bland de intellektuella och tjänstemännen
fanns tidningsmän, författare, läkare, präster, officerare, lärare av alla grader, borgmästare och rådmän, tjänstemän vid städernas
och statens verk, länsmän och fogdar och
många andra befattningshavare. Det viktigaste motivet för dessa gruppers deltagande
i arbetarföreningarna var, att man här fann
en rörelse i och genom vilken man kunde
komma till tals i politiska och ekonomiska
frågor samt "leda den in j1å de vägar som liberalismen anvisade"som Påhlman-Sjölin väljer
att uttrycka saken.88

Tabell Il: l. Medlemsfördelning på olika yrkesgrupper i arbetareföreningar 1869-70 (procent).
Yrkesgrupp
Högre och lägre tjänstemän, fria yrken
Jordbrukare
Industriföretagare och arbetsledare
Hantverksmästare, dito arbetare
Icke yrkesverksamma
Övriga
Summa

Procent
26

8
10

De vanligaste tidskrifterna förutom dagstidningarna anges i tabell 11:2 samt de många
tidskriftsförsök som alltifrån 1849-50 gjordes av arbetarföreningarna själva; flertalet av
dem fick dock en tämligen begränsad levnadstid.

40
10
6

Tabell 11:2. Tidskrifter och tidningar i arbetarföreningarnas läsrum från 1850-, 60- och 70-talen.

100
Tidskriftens namn

Källa: Plihlma,i,-Sjölin 1944 s. 146-147.

Yrkesfördelningen i rena siffror ger också
syn för sägen och rymmer dessutom uppgiften att jordbrukare redan på detta tidiga
stadium lät sig ryckas med i föreningssammanhangen vilket framgår av sammanställningen i tabell II: 1. Detta gäller f. ö. också,
framför allt i vissa landsdelar, frikyrko- och
nykterhetsrörelserna i vilka jordbrukets och
landsbygdens folk allra tidigast engagerades
i inte obetydlig utsträckning. I sammanhanget återkommer alltså det tidigare noterade mönstret från Norge - de egentliga
arbetarna är i påfallande minoritet. Numerärt var arbetarföreningsrörelsen starkast
under perioden 1860-70 med totalt omkring 16 000-17 000 medlemmar i hela landet, varav endast 4 000-5 000 var arbetare i
egentlig mening.89
På många håll blev arbetarföreningsrörelsen så väletablerad att man skaffade sig egna
fastigheter eller föreningshus, vilket i hög
grad underlättade både mötesverksamhet
och övriga verksamheter. Arbetet inriktades
starkt på bildningsverksamhet, det muntliga
föredraget dominerade, bibliotek inrättades
liksom s.k. arbetarinstitut för samhälls- och
föreningsundervisning på ett flertal orter.
Tal- och diskussionscirklar användes för att
träna upp förmågan att framföra och argumentera för sina åsikter. Kursverksamhet
blev ytterligare ett medel att skaffa kunskapens redskap och som Påhlman-Sjölin uttrycker det: "Upplysningstidevarvets anda trängde djupt ned och kom till klart uttryck. "90 De egna
föreningshusen underlättade också att ordna läsrum till vilka man ofta prenumererade
på ett antal nyhetstidningar och tidskrifter.

Läsnin g för folket
Land och folk
Förr och nu
Sockenbiblioteket
Varde ljus
Tidskrift för hemmet
Familje-] ournalen
Illustrerad Tidning
Ny illustrerad tidning
A.rbetarförenin garnas egna tidskrifter
Corsaren
Budbärare n
Folket5 röst 1849
Reform 1849-50
Fäderneslandet 1851
Demokraten 1850-51
Tidning för Malmö Arbetareförening-Bikupan

1868-69
Arbetaren, Tidning för Sve1·iges Arbetare 1868-70
Framå t 1868
Arbetaren i Göteborg 1868
Sthlms Arbetare förenings Tidning- Tidning för
folket 1870-71
Tidning för Sundsvalls Arbetareförening 1875
Föreningsbladet - Tidning för Sveriges
Arbetareföreningar 1876- 78
Allehanda för Folket 1879

Källa: Påhlman-Sjölin 1944 s.104, 106Jf, 121 Jf, 160,
164 och s. 289

J ansson betonar starkt att bildningscirklar
och arbetarföreningar var en stadsföreteelse som inte i särskilt hög grad nådde ut till
landsbygd och jordbruk; de mestjordbruksbetonade länen, såsom Hallands, Gotlands,
Kristianstads, Uppsala och Jämtlands län,
var också obetydligt berörda. 9 1 Men därmed
ger han en något annorlunda betoning än
vad hans åberopade sagesmän (PåhlmanSjölin) gör. Dessa understryker i stället att
landsbygden kring tätorterna ofta var "upp57

land" till den politiska/ opinionsmässiga
rörelsen i tätorterna och att dess budskap
ändå nådde ut, om än i begränsad utsträckning så länge allmänna kommunikationer i
form av järnvägar m.m. saknades. I detta
sammanhang vill vi fästa avseende vid vad
detta säger: Att människor på landsbygden
tog del i tidens aktuella debatt och begynnande nyorientering. I än högre grad blir
detta fallet då vi i fortsättningen ser närmare
på de rent kooperativa verksamhetsformerna.

växla beroende på att endast aktiebolaget
hade juridisk definition och form, däremot
inte kooperativa föreningar eller produktionskooperativ. Hela antalet produktionsföreningar för tidsperioden 1865-80 uppskattas till ca 50. Påtagligt är omdömet att
"Någon verklig glädje av produktionsfdreningarna fick man aldrig, och intresset för dem bleknade bort lika hastigt som det kommit". 95
Tabell Il:3. Exempel på produktionskooperativ i
Sverige 1865-70.

1865

Kooperativa aktiviteter 1850-90
Den första konsumtionsföreningen i Sverige
var Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffn ingsbolag. Den kommer att närmare
beskrivas i nästa kapitel i anslutning till behandlingen av inköpsföreningar i jordbruket. Näst äldst var Klosters handelsförening,
bildad 1858 vid Kloste rs bruk i Dalarna. Den
var en s.k. bruksförening för arbetarna vid
bruket och kan därför karakteriseras som ett
inte helt fristående och därmed "fullvärdigt"
kooperativ. 92 För hela 1850-talet är siffrorna
- i den mån vi nu kan lita på dem - mycket
blygsamma: 2 konsumtionsföretag och 8
produktionsföreningar.

Produktionskooperativ i Sverige
Bland olika samarbetsbetonade aktiviteter,
som från 1860-talet tillkom mer eller mindre
direkt utgående från arbetareföreningarna,
lägger man märke till flera olika typer. När
hantverksskråna upplöstes blev deras gamla
Jjukkassor kvar i nästan oförändrad tappning
och de blev därmed från 1850-talet grunden
för det fria sjukkasseväsendet. 9:i Propaganda
för bostadsföreningar bedrevs av bl.a. C. E.
ldungberg och fristående kooperativa bostadsaktiebolag bildades i Stockholm, Göteborg och Norrköping vilka arbetade med
viss framgång. Folkbanker eller mindre sparoch lånekassor kom också till efter tysk förebild. Några produktionskooperativ av mer eller
mindre "äkta" karaktär finns också att notera som framgår av sammanställningen i
tabell II:3 nedan. 94 Benämningarna kan
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Göteborg: Karl johans mekaniska verkstad,
10 arbetare
Stockh olm och Norrköping: liknande verkstadsföreningar
Skellefteå Ångsågs Aktiebolag, 900 delägare
(arbetade till 1907)
Mindre sågar vid Byske, Kusmark, Klöverfors,
Svanfors och Svanström
Medelpads Skeppsbyggcribolag (karaktären
tvivelaktig)
Norrköping: Arbetareaktiebolaget
två snickeriföreningar
en mekanisk verkstad
en pianofabrik
ett plåtslageri

1866-67
Mora: mekaniskt fabriksbolag
Stockholm: må lare- och silverarbetareförening
Kristianstad: byggnadsproduktionsförening
Åmmeberg: kooperativt bryggeri.
Källa: Pählman-Sjölin 1944 s. 207Jf

Tidiga konsumtionsföreningar
Konsumtionsföreningarna är flera och även
om de i sin första tappning också gick omkull av olika orsaker lämnade de efter sig en
grund för kommande utveckling. "Hushållsföreningen" i Stockholm grundades redan
1865 efter föredrag av Ljungberg. Det första
fristående uppköpsaktiebolaget bildades
också i Stockholm 1867 och fick snabbt ca
1 000 medlemmar men lades ner redan
1869 på grund av ekonomisk misskötsel. 96
Dessutom fanns från 1867 "Stockholms sparsamhetsförening" med bodar i olika stadsdelar, vilken också troligen upplöstes rätt
snart.

Det andra ledet i utvecklingen var att arbetarföreningarna direkt stod som faddrar
och stödjande organisationer för konsumtionsföreningar eller drev dem som underavdelningar. En sådan var arbetarföreningen i Norrköping och därefter tillkom flera
liknande på en rad orter över hela landet.
Författarna (Påhlman-Sjölin) redovisar totalt 373 konsumtionsföreningar och uppköpsaktiebolag för tiden 1865-1880 med
eller utan medverkan av arbetareföreningarna.97
Innan vi kommer till det närmare studiet
därav finns det anledning att inför den fortsatta framställningen redovisa de vittnesbörd som olika författare lämnar om bönders
deltagande (förf. kursivering) i olika kooperativa aktiviteter på detta tidiga stadium. Om vi
börjar med Gjöres anfört.ex. denne att konsumtions- och handelsaktiebolagen i Norrland på 1860- och 70-talen hade uttalade
och delvis också genomförda ambitioner att
ta sig an även jordbrukets avsättningsfrågor.
Detta var ett naturligt utslag av hemmansägargruppens/småböndernas medlemskap,
intressen och önskemål. På flera håll förklarade man sig från de nämnda associationerna - så snart omständigheterna medgav beredda att underlätta avsättning för ortens
produkter. Det gällde dels "alster av medlemmarnas husflit", d.v.s. hantverks- och hemslöjdsprodukter men dels också spannmål
och andrajordbruksprodukter, då förmodligen för lokal avsättning. Offerdals hushållsförenings aktiebolag i Jämtland gick dock
ett steg längre: man hade i stadgarna angivet
att man också skulle inrikta sig på export av
sådana varor.98
Dessa handelsaktiebolag - som ofta var
mellanting mellan konsumtions- eller produktionskooperativ och -bolag - var alltså
inte renodlat kooperativa i vår m ening, då
t.ex. rösträtten ofta byggde på det antal
aktier eller lotter man hade. De förtjänar
dock att framhållas därför att de ligger före
den tidsperiod man eljest ansett vara aktuell
för kooperativt betonade aktiviteter bland
bönder och hemmansägare. Det enda omskrivna exemplet var Lagunda och Hagunda

häraders varuanskaffningsbolag, som dock
kännetecknades av samma formella förhållanden, d.v.s. bolagsformen och den graderade rösträtten vid stämmorna.
På vissa håll i Norrland avspeglade sig
också engagemanget från hemmans- och
skogsägarnas sida senare i att man även skulle förädla eller avyttra trävaror och andra
skogsprodukte1: Detta var således uttryck för
att hemmansägare fanns med som delägare
i de förut nämnda norrländska produktionskooperativen i form av sågverksbolag och
även konsumtionsbolag. Det största av dem,
"Skellefteå Ångsågs Aktiebolag", (se tabell
11:3) hade ett flertal hemmans- och skogsägare bland medlemmarna, vilket också gällde de senare mindre efterföljarna i dessa
trakter. Sådant deltagande kan också ses
som uttryck för ett tidigt engagemang från
de självägande böndernas sida mot det begynnande "baggböleriet" från skogsbolag
och andra mer eller mindre nogräknade
affärsmän som nu hade börjat göra sig goda
förtjänster på skogsaffärerna med bönderna. Samtidigt kunde dessa företag även ha
handelsbodar och verksamhet av mer traditionellt konsumtionsinriktat slag.

Konsumtionsföreningarnas geografiska
utbredning
När det gäller utvecklingen och tillväxten av
konsumtionsföreningar och dito -bolag utgjordes
de åren 1867- 69 av 159 föreningar; om man
enligt författarna räknar även de osäkra
uppskattas antalet nybildade föreningar totalt till över 400 under hela den nyssnämnda
perioden. För den följande tioårsperioden
1881-90 tillkommer ytterligare 150 föreningar med i stort sett samma tendens i fördelningen. Sjölin be wnar att man särskilt
måste beakta och jämföra med den privata
handelns expansion efter 1864 och den då
införda fullständiga näringsfriheten. Under
I 870-talet etablerades inte mindre än 5 300
privata handlare, varav 3 300 på landsbygden. Samtidigt tillkom totalt 285 konsumtionsföreningar. Antalet sysselsatta i handeln
ökade under samma tid från 12 325 till
33 000. Motsvarande siffra för 1880-talet var
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3 7011 ny1lllk,omo>1 hand la re; tOt<1lt fanns
då 22 000 handlaTe inom detaljlmndeln.
"Haudlaren hade verkligen komm.it tiU byu •
m~n de11 lto11sumen1koope:rativa de1en av
deuna ci<pansion "'" ä nnu så lauge som
f'ramgår av siffrorna myeke1 blygsam."'
Figur 11: l anger det wtnla arwuer bildade
ko11sLU11tionsfö1-eni11gar och dito handelsbolag und~r perioderna I$65-80 respektive
188 L-90 samt SIUIUllaJl där•v för hel~ perio•
den 1865-)890 l cle lln soul l.lppvisar elen
livligaste förnning$hildningen. Siffrorna är
hiim1ade fr'dD grundtabeU JI: I i 1ab(li]bilagan
(vari medtagits endast de som förfauama
he1rAktnr som säkra) och illuslTernr därmed
bad~ det nyss anförda och fö!jande avsnitt
om konsumföreningarnas geografiska förcldning.
l<onslllll 1Jouslörcui.ugarnas geogmjisha utbre1/11i111; 0<hfordel11i11gärl p,i ndp al' intresse
när de, gäll1,r tillkomsten av clc första lantma 1111ali';1'eningarna. ~jöli11 konstaterar all
dtt tlesla kortll11m tio11sförening;ir tillkommer
i Nor,faodslän~n och 11m'ra Svealand samtp:1 något senari; siadium - i Malmöhus låu.
Han grupperar lfu1eu efter graden av för" ningshilrlning eller dito akti,~tet, vilket

återges i tabeU Jl:4. Den starkaste aktivite ten
(föreningsbildr1ing i förhållande till folkinängden i resp. lån) under perioden förekom i No,Tland ocb Mellansverigc med Västernorrland som det ledande lånet. Oeua
fä.1, hade det högsta amafot bi ldad.- föreningar eller 1()2 under perioden ifoiga.
Sjölil\S 1'cso11emang kan för perioden 1861\1890 sammanfäuas enligt tabdlcu 11:4; for
de sex län som enligt~ölin har "starklöreningsbildning'' blir totalantah·t som framg~r
403. Det kan spekulentt i vad dtua betydde
för dun n:\goLsenai-e kommande bild r1ingen
av lantnurnnaförcningar i dt:S5a som i flt.:ra
alldr•A län; några fakta som bt1lys... r deua
finns dock in ri: tillgängliga. Den svagaste
aktivilt·tc 1"t uppvisar som framgår län som
tinns i elen Cörst',tavdelni.ugon t u,~eU"n (=
lll1$inge, Co1.la ncl, Halland, J önköpin);\,
J<ronoberg och Uppsala).
De, är dock påmgligt alt Västernonfand,
enligt Sjf,cLins nimn:tre reclovisoing som irne
framgår av tabe llen. inte uppvisar något synligt jordbrukminslag. Då cl~ tro Iigcvis fanns
gömdes de; i så fäll i gruppen ·'blandade"
som ,1mfä11adc 2n före11 in1;1~1·, mecla 11 17
domioeracltlS av mccllunnnar·syssclsal"' i in,

1•1~1r 11:1. Ant:il bildade kn,,.sumtionstöreuin~r- ntl, d:,1 bandcbbolag i de f-r1Jmsta Jincn 1865--90,.
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Tabell 11:4. Antal konsumtionsföreningar tillkomna
perioden 1865-89 efter aktiviteten i olika län.

Grupp 1, svag aktivitet, under 10 föreningar per län
Blekinge
Gotland
Halland
J ö nköping
Kronoberg
Uppsala
Summa: 29 föreningar
Grupp 2, medelmåttig aktivitet, l 0-20 föreningar
per län
Skaraborg
fu-istianstad
Kalmar
Göteborgs o Bohus
Södermanland
Stockholms län o stad
Norrbotten
Summa: 107 föreningar
Grupp 3, stark aktivitet, 20- 30 föreningar per län
Västmanland
Östergötland
Örebro
Älvsborg
Västerbotten
Summa: 126 föreningar
Grupp 4, mycket stark aktivitet, över 30 föreningar
per län
Malmöhus
Värmland
Kopparberg
Gävleborg
Jämtland
Västernorrland
Summa: 403 föreningar
Källa: Sjölin 1960 s. 2 7f

dustrin. Malmöhus län, som tidigare befann
sig i grupp 2 med medelmåttig aktivitet,
rycker under 1880-talet fram och uppvisar
e n framstående position med mycket stark
aktivitet (grund tabell 11: 2) .100
Även när det gäller f ördelningen över olika
bebyggelsetyper under hela perioden 1865-89
kan man av tabell 11:4 i stort utläsa situation e n vad gäller fördelningen på skogs- eller
industrilän. Sjölin torde ursprungligen ha
gjort grupperingen dels efter den typ av ort
på vilken föreningen bildats, dels på grund-

val av vilka yrkesgrupper som var dominerande i föreningarna. Sjölins slutsats för
perioden 1865-95 blir:
"Över 50 procent av föreningarna bildades på
rena landsbygden och av andra än industriarbetare, 20 procent bildades av brokigt sammansatt
stadsbPfolkning och återstoden (2 7 procent) vid
industri eller i industriorter. " 101

I motsats till vad ekonomer och statsvetare
trodde omkring sekelskiftet 1900 visar således Sjölin att föreningsbildningen på
landsbygden dominerar ända fram under
1890-talet eller längre. Som framgår av tabell 11:5 är förhållandena likartade under
både den tidigare och den senare delen av
perioden med någon förstärkning resp. försvagning av tendenserna över tide n. Fram
emot 1910 till.kommer 55 procent av föreningarna i städer och industriorter medan
landsbygden perioden före som synes dominerade med 52 procent. I praktiken förekom en växelverkan mellan stad och landsbygd som innebar att den omkringliggande
landsbygden var rekryteringsområde och
uppland till föreningarna i tätorterna. Ofta
utlöste kooperativ verksamhet inom ett industriområde eller tätort liknande aktivitet
inom kringliggande landsbygd och jordbruksororåde. Här syns inte alls den starka
och ensidiga koncentration på städer och industriorter föreligga, som T.Jansson hävdar
beträffande bildningscirklar och arbetarföreningar, utan närmast motsatsen. De tidiga
kooperationsideerna vann som framgår
störst spridning på landsbygden, där bönder,
ämbetsmän, fabrikanter och hantverkare
blev stödtrupper till de småstads- och småortsförankrade föreningarna. Av de efter
1865 nybildade föreningarna upplöstes
Tabell 11:5. Proc. fördelning av konsumtionsföreningar på tätorter resp. landsbygd 1865- 1910

1865- 95
Städer
Ind ustriorter
Landsbygd

21

27
52

1896-1910
20
35
45

Källa: Sjölin 1960 s. 70.

61

11tminswne 200, bernende bl.a . j:iå dåliga
tider, sjunkande för..'iiljning och kredi1svårigh ~1fr. Au1alt1t l>iltlade fö reningar är dock,
enligt Sjölin. det enda ~n\'ändbara kriteriet
för ideernas ,pridning och imn:ss,:1 för r,m:1sen. Om u1veckltugu1t i Norl'landsl:"u,cu
säger Sjölin att utvecklingen dar hade $ina
egna och därlill mycket spcddla <11-sakci: Eu
förhM!andevis ston antal töreo.ing,u- bildade• p~ landsbygden av l>Jndcr och $kogsägarc, medau en dt:I förcn inganillkom vid
så1,>verk och inom .1 1ötre awerkningsområd en i anslum ing till s k<>gsarbctc. Om
ll'ävan1bolagcn, säger Sjölin, a tt de ibland
sörjde Ciio· arbeiamas prO\fantering, ibland
fote.1&?
O,o 1'i inriktar o~s på den fort.sa11a uwecklingc11 rör ko11$1m1lio11.ifiir,,.,1i11gn'r11a mu/,,.
1890-I11/ft $er vi g~nom gru~dl:\bell 11:2 au
yr'kesgl'11ppt:11 jordbrt,kare d<,mincrar i l9
pmcemav de lir 11\96 verk.samma ff,rening•
an1-a~ lndt1su·iarbot.ar11a t101nlne.rade sou1
S)'lles i 34 procent av föreningarna; J övrigt
är samman•ättning,m av medl"mskad«m
päfi'llland~ blandad med e n rad audn1 )'fke.<r
grupp~r reprC1<en1erade: hela 47 procent av
förnoiugama anges Som 'blandade". Del
\;lin dessurom ti llägga$ ~\t ,;tyrelseledam öt•
cma ..,f,a u1gjord.:s av tjånsL,;111än såsom
foo,<altare, kamrerare. foll<.sko lläJ•a,·e, skogvaktare m. Il , tfll sammaul~gr 29 procent oc:h
andelen jordhnokart· i styrelserna, i huvud-

sak. hcmmausägaJ·e.. var hela 28 proc.G-1t1 1
vilketd0<k ej fr.ungårav fagµrnn ,"'' 1 Vastc-.t0
1111rrland, Ciivlcl>org, J<..,pparbarg, Sötlcrmauland och även Malmöhus och CöLellorgs
n Boh1oslii11 dolde.• clock an1alctJor<'i~n1karc
i gruppeu ''bla11dade'".

1- 0 . Smith oi;h ~Arhelc;1ni<S Ring•
0111 ,uvci:kliugen i övrigt av kol\~uinc11t·
rörelsen skall nämnas art man p:1 lll8(~ralet
IJck se ~n sall,<am 11\reu,~~se på rlet k.onsumcntkoopcrr.tliva on1rddcL Det var den s.k.
ring,·iird<tn, liakom vlll<.e.n lllg "brännvi ns-kungen" L. 0, Sn1ith. Född fa,tt.i$ bondpojk.e
i Blckingc skruf.ide hnn $lg s11an an,1ällntng
som affiirsbiu,iclc i Stockholm. dar han ock,.
1idigt utvec~tade sina atlä rstalangt'>',

sa

611.

Genom cteuä utpräglade affiirs•in11e och c,,

~lrl,ig sinande törctagsarnhc!t uppnådcte
han snart '"' slai·k srålluin.g pa brå.nnvimmMknatlcn, bl.a. i Stockho lm ,nen åye,:,
internaoioncllt. Han utformad<! ucl<.så en
socialt reformprogram. gick i a llians med
arhe.,,rgi;npper I Stockholm och ,,,ue 188$
i11 sina T'e?-im'S'C.t' på att i,rganiscr.a .s.k. nngat·,
en fonn av primitiva kooperativ för att. sruu~
la a,rl}erarna ffir gemensamm a varuin.k6p.
Bla nd hans moLi~ fanns od:.1å all man på
doua satt kunde åsrndkornm~ mor"ik1 m o t
socialbt.isk<1in·läror. Som al'flirs111an för~tod
han också propag-~11da1is och cr\i,<llgcmangct.s mqjligheter och lyckade~ på koo't tid
(1S83--l887) hilda närmare 500 "rir\gar·
1

övc,- hela landet. Dtssa är dock inte inräkna-

de i de angivna siffrorna för konsumentfören1 ngar som Påhlm:m-Sjölin och Ja~1.,son
redovisar. Kombinari<mc::n ,Ularsverksa,nhcl
- iingrorelse, rillsamnrnns one.d Jörsäljningen av blllil,'l bdlnuviro, v.u- .<lagkral,'tig och ha11
lyckades <1d<,så (rn~d 1111da,uag för Stod:.holmsmarknaden) konk11n'era ur många
br-41111viusgr6ssisLt!I".. i.►1

Ri11grörelsen fick en snahb spi>idoillg pil
landsbygden, där man kunde agera friare
ge111emot den l ~LOckhol m eri,oäldigi: sty1w1dc "Srtlill,~n". Grnndi;n för detta ,otrdc ko•
upe..aliva tankeg,l..ngarna 1 Smitl.os sociala
program och alt man p:\ landsb)'gclen inte
på sannna sätt som i St,å derna ktlnde a\' ~)'S-lcmbolagctt oclt brfuUJvi.Jos.,u-iden . På dessa
g r11nder blev ringrörelsen gansb ~jålvs1ä11dig i Non-länd och gick lill sL<n•clel sina egna
viigar. Bland a11naL tog sig dt:11a t1LU)'Ck i ,ttt
man gjord/! försö k med sam,1tb~1e m~llan
ek 11urrländ$ka ringarna. t.e>t. i ftlrm av
'Ccntralkommit,Len tör Norrlands A1·betare1i11gar' m,11, forsf> k, vilk;l do~k mo14rbi:wdes
uv S1 nith. "" Rcda11 1885 ,•a r han emdl~n:id
ute u1• bilden, <;fteosorn han förlorade 'brännvinsk,riget"' nJot de stol'a grO$si5tel'na/ konkurrct'lli!rna i huvndstaclen . ~f,lin um-yrki,r
sig förvånansvärt positivt om rörelsen 1.roL,
au den in1e IJlev •ärs]d l1 hin~liv:1d, l'tlen h~11
menAr atL dt:11 var <1V slor bcq•delsc fö,• u1breduingen av käiu1edomell om de koopetN!I' i .yiil,1n 11r.,-htl ~n

i-a1Jva prh1dp1.trna. "D~ll

social och ekonomisk väckelserörelse av stora mått
och lade grunden till ett flertal av 1890-talets
konsumtionsfareningar. L. 0 . Smith kunde alltså i motsats till initiativtagarna själva åstadkomma något av en "väckelse" för kooperationsrörelsen. Även om rörelsen upphörde
att existera efter endast fem år, kvarstod en
mängd enskilda ringar till det nya årtiondet.
Många av 1890-talets kooperatörer fick också sin första skolning inom ringrörelsen. 106

Sammanfattning om lantbrukarnas medverkan i tidiga
kooperativ
Som summering av avsnittets huvudbudskap
vad gäller lantbrukarna kan vi anföra följande:
• I de ganska fåtaliga och i regel kortvariga
produktionskooperativen i Norrland
fanns alltifrån 1860-talet jordbrukare/
hemmansägare engagerade; Skellefteå
Ångsågs Aktiebolag levde dock ända till
1907
• I konsumtionsföreningar och dito bolag
var ett avsevärt antal jordbrukare/ hemmansägare engagerade som medlemmar
(och styrelseledamöter) tidigare och i
högre grad än vad som förut noterats, särskilt i Norrland och Kopparberg/Värmland
• En stor andel (över 50 procent) av konsumtionsföreningarna på tidigt stadium
(1865-1895) bildades på landsbygden,
medan en minoritet av konsumtionsföreningarna tillkom i städer och tätorter,
åtminstone fram till 1895
• De tidiga konsumtionsföreningarna i
Sverige var aldrig arbetarnas eller "fattigmans lösning" på den ekonomiska och
sociala nöden utan samlade "blandade"
grupper med bättre ställning inom flera
samhälls- och yrkesgrupper
• 1896 utgjorde jordbrukarna "den dominerande yrkesgruppen" i 19 procent av
de befintliga konsumtionsföreningarna,
industriarbetarna dominerade i 34 procent och 47 procent av föreningarna

karakteriserades som "blandade"; i konsumtionsföreningarnas styrelser var andelenjordbrukare hela 28 procent.

Några andra inverkande
faktorer
Utöver de nu redovisade huvudtendenserna
i den kooperativa utvecklingen under senare delen av 1800-talet fanns det också några
andra faktorer som bör fogas in i sammanhanget. Det gäller bl.a. att det inte fanns
någon föreningslag som gav grundläggande
allmänna och legala förutsättningar för den
kooperativa verksamheten, det gällde också
kooperationens förhållande till de socialistiska/ marxistiska strömningarna och hur
rörelsen ställde sig till kvinnornas engagemang.

De legala förhållandena
Både verksamhet och beteckningar för konsumtionsföreningarna under denna första
tid påverkades av att någon giltig lagstiftning
för föreningsformen inte fanns. Föreningarna var som Sjölin uttrycker det "obefintliga far
lagen", var in te juridiska personer och kunde
inte svara inför domstol. De enda juridiska
associationsformer för affärsverksamhet
man hade före 1895 var enkla bolag och
aktiebolag enligt 1848 års aktiebolagslag.
Denna brist löstes först genom tillkomsten
av den första föreningslagen 1895-97. De
föreningsgrundare som fäste avseende vid
att få juridisk status bildade i stället bolag
men oftast efter mer eller mindre blandade
kooperativa och privatkapitalistiska grunder.
Benämningarna ger också syn för sägen:
konsumtionsföreningsaktiebolag, handelsföreningsbolag, h ushållsföreningsaktiebolag
och allehanda andra namnhybrider såg också dagens ljus. 107
I Danmark fäste man inte samma avseende vid sådana formaliteter; kooperatörerna
har alltid motarbetat försöken att införa en
lagstiftning för andelsverksamheten i detta
land. I Sverige har vi en helt annan tradition
och sedan gammalt krav på formellt bekräftad existens. Företeelsen kan tydligt iakttas
63

även på jordbrukssidan både när det gäller
tidiga föreningar / bolag och sedermera
SLR-organisationen. När den första föreningslagen trädde i kraft 1897 undanröjde
den "oredan" och gav definition på fyra
typer av kooperativa föreningar: konsumtionsföreningar, jordbrukets anskaffnings- och avsättningsfdreningar, bosättningsföreningar och föreningar med andra syften. 108

Kooperationen antirevolutionär
I den borgerliga föreställningsvärlden och
propagandan utmålades kooperationen
ända fram till mitten av 1920-talet som besläktad med socialism och marxism. Denna
uppfattning synes ha framträtt och stärkts
fram mot sekelskiftet 1900 och därefter,
trots att utvecklingen på den socialistiska
sidan i verkligheten gick i motsatt riktning.
Från början bekämpade också socialisterna
ute i Europa de kooperativa strävandena
som alltför ''snälla och uddlösa" och i Sverige följde man denna linje; marxisterna
ansåg att kooperationen "försvagade arbetarnas solidaritetskänsla" och "fördröjde revolutionen". Sjölin konstaterar dock att svenska
arbetare inte i särskilt hög grad lät sig påverkas av den mest marxistiska propagandan.
Sålunda hade inte Marx' katastrofteorier
eller Lassalles tolkning av "den järnhårda
lönelagen" särskilt stora framgångar i Sverige. 109 Under 1890-talet visade sig allt färre
arbetare tro på socialisternas förkunnelse.
Socialisten och agitatorn A. Palm var motståndare till kooperationen; likaså var Hj.
Branting tämligen likgiltig för och, enligt
Sjölin, tämligen okunnig om kooperationens karaktär långt fram på 1890-talet, något
som han av de hårda omständigheterna
tvingades lära om .110
Enligt Sjölin fick den socialistiska ledningen i Sverige både på parti- och fackföreningssidan avsvära sig den mest radikala
marxistiska läran för att inte hamna ute i
kylan i förhållande till flertalet arbetare. Sjölin beskriver bl.a. Brantings "avbön" från de
kooperationsfientliga tänkesätten. Striden
slutade med att kooperationen befäste sin
neutrala grundfunktion och ställning och
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att socialisterna fick acceptera detta och
ändra sin inställning till den. Det som låg i
botten på denna strömkantring i Sverige liksom annorstädes var tron på utvecklingstanken,
menar Sjölin och citerar ett beklagande uttalande av F. Sterky att "massorna inte är
socialistiska, ja inte ens överallt missnöjda " ...
"Tanken på skapandet av en särskild, socialistisk
kooperation vann inte gehör bland arbetarna". 111
För att undvika totalt misslyckande fick de
ledande socialistföreträdarna ändra sin lära
och acceptera det som alltfler trodde på,
nämligen förbättring genom utveckling. Så
blev reformismen112 kring sekelskiftet vägledande för den svenska arbetarrörelsen och
därmed kom, menar Sjölin, de kooperativa
ideerna in i sammanhanget på ett helt naturlig t sätt. Svenska arbetare var i grund och
botten antirevolutionära och byggde på utvecklingstron och den egna trägna strävan
till något bättre. Sjölin hävdar att den svenska arbetarklassens majoritet inte var revolutionärt sinnad, den var lugn, kanske litet
trög, den hade sin moralkodex a tt följa i
förhållande till arbetet och arbetsgivaren
och den hyste i allmänhet respekt för lag,
rätt och överhet. "Den standardhöjning som
kom arbetarna till del utan parti, utan fackföreningsrörelse och utan konflihter betydde långt mer
får den övervägande delen av arbetarklassen ".113
Ibland sattes som framgått likhetstecken
mellan kooperation och socialism. Detta
oroade kooperatörerna, som då sökte fästa
uppmärksamheten på de grundläggande
principerna för rörelsen. Det har sitt intresse att konstatera att man bland konsumentkooperatör erna ansåg att kooperationens
sak skadades genom en sådan sammanblandning av begreppen; de var inga socialistiska propagandister. 114 Föreställningen
bland konservativa kretsar att kooperation
och socialism var samma sak härrörde helt
klart från andra källor än de i den svenska
verkligheten förekommande. Kooperatörerna på konsumentsidan i Sverige var inga
kryptomarxister vilket många både då och
senare velat göra gällande.
Vad som är helt klart var att konsumentrörelsens och Kooperativa Förbundets före-

trädare i Sverige i stor utsträckning tog den
politiskt fristående engelska Rochdale-modellen som sin praktiska och ideologiska
utgångspunkt och målsättning. Deras tidiga
starka ideologiska och propagandamässiga
verksamhet har också ide- och kunskapsmässigt satt sin prägel på uppfattningen om kooperation och kooperativt tänkande i Sverige. Denna inriktning av kooperationen är
i sig själv reformistisk, menar Sjölin. Det har
sitt intresse att vara klar över denna grundinställning och utveckling vid bedömningen
av de konservativas motstånd mot kooperationen på lantbruksområdet p å grund av
dess "socialistiska karaktär"; e n uppfattning
som helt enkelt inte var korrekt.

Kvinnligt engagemang förordas
Av den tidigare redovisade listan på Ljungbergs skrifter i noterna ovan framgår hans
observandum av att kvinno rna engageras i
kooperationen. Gjöres utgår från att Ljungberg är den förste som för kvinnornas roll i
konsumtionsföreningarna på tal, vilket då
torde ha skett någon gång vid 1860-tale ts
mitt. 115 Aktiv i upplysningsprocessen på e tt
tidigt stadium var också F. Brem er, vilket
rimligtvis också borde innebära att kvinnorna inte helt glömdes bort. Mer påtagligt är
dock att det år 1868 kom några artiklar i
Engelholms-Tidningen i vilka man dels anför ett exempel p å stadgar för en konsumtionsförening, dels betonar hur viktigt de t är
att kvinnorna engageras. Detta är veterligt
d e första inslagen i svensk kooperativ information och press som betonar kvinnornas roll i sammanhanget. En gissning är a tt
Ljungbe rgs skrift med bilaga kan ha varit
förlaga vid artikelns utformning. Tidningen
framhåller m ed skärpa att de svenska föreningarna måste a rbe ta enligt de engelska
principerna och att kvinnorna måste vinnas
för rörelsen. "H ustrun är den inre ledande
själen i den husliga ekonomin och på henne beror
det var förnödenheterna köpas. Kooperationen
hade sina bästa bundsförvanter i ordentliga husmödrar. " 1 16 I England tillkom kvinnogillesorganisatione n (The Women ' s Co-operated
Guild ) 1883. 11 ; Motsvarande sven ska orga-

nisation, Kooperativa Kvinnogillesförbundet, bildades 1907. Några enstaka av kvinnor
dominerade konsumtionsföreningar fanns
också utanför denna rörelse; kvinnornas
andelsförening "Svenska Hem" i Stockholm
för specerier och viktualier hade 1910 1 632
medlemmar, så gott som uteslutande kvinnor ur "den bildade medelklassen". 118

Jordbrukarna och konsumtionsföreningarna fram till 1930
Av framställningen har redan framgått att de
konsumtionsföreningar som bildades under
de olika perioderna 1865-1900 ingalunda som man trodde - do minerades av industriarbetare. I stället var det, som Sjölin visar,
mellangrupperna i samhälle t - rjänstemän,
sm åföretagare och j o rdbrukare - som på
m ånga håll utgjorde stommen och de ledande i föreningarna. Sjölins framställning utgör alltså på så sätt en grund för 0. Ruins
belysning av jordbrukargruppens förhållande till den ko nsumentkoo perativa röre lsen
fram till och in på 1930-talet. 119 För att hålla
ihop de t innehåll som anknyter till konsumentkooperationen skall vi r edan nu r edovisa utvecklingen fram till 1930-talet även
om det tidsmässigt kommer "för tidigt" i
framställningen i övrigt.
0. Ruin konstaterar att j ordbruka rnas
förhållande till konsumentrörelsen kan ses
ur d e tre olika funktioner som karakte riserar deras existens som e konomiskt handlande individer: som hushållskonsumenter, konsumenter av förnödenheter för jordbruksdriften och
som producenter av livsmedel År 1910 uppskattar han andelen jordbrukare i konsumtionsföreningar till ca 8 procent, 19 13 till ca 10
och 1919 som högst nära 19 procent. 1929
skulle andelen dock åter ha varit nere i 14,6
procent. I förhållande till det totala antalet
jordbrukare var dock anslutningsprocenten
obetydlig; Ruin konstaterar attjordbrukarna
fortfarande var "underrepresenterade" i
rö relsen. 120 Antalsmässigt sj udubblades dock
j ordbrukargruppen i KF under den angivn a
perioden för att vid 1930-talets början vara
uppe i totalt ca 50 000- 55 000, vilke t då
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skulle ha överstigit antalet kvarvarande
medlemmar i inköpsföreningarna med ca
25 000-30 000. Hälften av de till rörelsen
anslutna jordbrukarna hörde hemma i Norrlandslänen samt i Värmlands och Kopparbergs län. Här bibehålls alltså det förhållande som förelåg redan under konsumtionsföreningarnas tidiga utveckling. Även H.
Juhlin Dannfelt uppger att det fanns ganska
många konsumtionsföreningar i Jämtland,
Värmlands och Södermanlands län som
hade en majoritet av jordbrukare bland sina
medlemmar. 12 1
Förhållandet bekräftas också vid en
genomgång av skriften SOS, Kooperativ
verksamhet i vilken man eftersträvat en
gruppering av konsumtionsföreningar efter
de yrkesgrupper som var dominerande i
dem. I denna källa har därvid jordbrukare
och jordbruksarbetare redovisats tillsammans, vilket gör att någon renodlad bild inte
erhålles; dock får man på så sätt en större
andel med sysselsättning i jordbruk och i
flera län än Norrlandslänen än som eljest
skulle ha varit fallet. Företeelsen ansågs i de
norra landsändarna sammanhänga bl.a.
med radikala politiska strömningar bland
småjordbrukarna som ju ofta hade andra
sysselsättningar, framför allt körni.ngar åt
bolag m.fl. vintertid, som bisyssla till de
oftast små jordbruken. Sjölin konstaterar
också att särskilt i Västernorrland var sambandet jordbruk-skog-fiske-industri mycket intimt, vilket gäller flera län med utpräglad småjordbrukskaraktär. Småbrukarna var
alltså i stor utsträckning rekryteringskälla för
denna grupp till konsumentkooperationen,
vilket också gällde Södermanlands län (28
procent) som ju inte var något småbrukarlän men desto påtagligare ursprungsområde
för småbrukarrörelsen. 122 Ett självupplevt
exempel på dessa förhållanden beskriver I.
Svanström när han i sin bok "Byborna"
under rubriken "Bysamverkan och föreningsliv" nämner att bönderna i hans hemtrakt (som var norra Kalmar län) anslöt sig
också till "de kooperativa föreningarna". Det
var konsumentkooperationen och "bönder
och arbetare hade hälften var av medlemstalet";
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själv var han en tid i sin ungdom revisor i
konsumföreningen på orten. 123 Det var
naturligtvis dessa förhållanden som man
med föga lyckat resultat sökt fånga in i den
ovannämnda statistiken i Kooperativ verksamhet.
Påfallande är alltså att Kooperativa Förbundet vid 1930-talets början hade en av de
största organiserade jordbrukargrupperna i
landet. Endast hushållningssällskapen och
andelsmejerirörelsen var större som enskilda jordbrukarorganisationer. Det är också påtagligt att KF långt fram på 1960-talet
gav ekonomiskt stöd till upplysningsverksamhet i form av studiecirklar till 'Jordbrukargruppen inom KF" via Svenska Landsbygdens Studieförbund, SLS.124

Konsumentkooperativ informationsdrive
Förhållandet till jordbrukargruppen är också intressant när man ser på aktiviteterna på
informationssidan. KF riktade tidvis en mer
intensiv information motjordbrukargruppen, främst från 1911 och några år framåt,
än vad jordbruket och dess organisationer
(SLR och andelsmejerierna) själva utövade.
A. Örne betecknade detta år uppgiften att
vinna jordbrukargruppen för konsumentkooperationen som rörelsens närmaste mål.
Ett stort antal artiklar, böcker och information i andra former sattes från denna tidpunkt in från KFs sida mot målgruppen
jordbrukare. Från 1912 åkte talare omkring
på landsbygden och höll föreläsningar bl.a.
på folkhögskolorna. Även föredragsturneer
av kooperativt anslutna jordbrukare ordnades under första världskriget. Böcker om
den kooperativa verksamheten bland bönder i Danmark och Finland spreds också i
stort antal. Andelen konsumentkooperativt
organiserade jordbrukare i dessa länder
uppgick vid den tidpunkten till ca 50 procent av yrkeskåren i Finland och i Danmark
till hela 73 procent av lantbrukarna.
Denna verksamhet avtog under 1920talets lopp, kanske på grund av en alltmer
fientlig attityd inom Lantbrukssällskapet,
där man ofta betecknade konsumentkooperationen som maskerad socialism, en upp-
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kurrensrörelse". I Halland byggde man
också inledningsvis upp en kombinerad
konsument- och jordbrukarinriktad inköpsorganisation som de mer konservativa jordbrukarna dock senare fjärmade sig ifrån och
omorganiserade. När det gällde förnödenheterna tilljordbruksdriften var det-i stället
KF som under 1920- och 30-talen startade
konkurrerande produktion och försäljning
av både foder- och gödselmedel. I huvudsak
berodde dock detta på SLR-organisationens
svaghetstillstånd under dessa årtionden.
KFförvärvade 1929 t.o.m. en superfosfatfabrik på Gäddholmen i Stockholm. Detta
var en känslig fråga och man befarade på
SLR-sidan att KF skulle bli en konkurrent på
området. Denna fråga löstes dock under
1930-talet genom att SLR först fick arrendera fabriken och senare tillkom det genom
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direkta samarbetsavtal en rimlig arbetsfördelning mellan de bägge varuanskaffningsorganisationerna. Därefter har förhållandet
i huvudsak dominerats av den tredje beröringspunkten, nämligen jordbrukskooperationens insamling och förädling av den
övervägande mängden livsmedel och råvaror till dessa. 126 H. Stolpe gav också så sent
som under 1970-talet ut en debattbok med
titeln "Konsument- och producentkooperation: Tillhör de samma rörelse?"
I det nu närmast följande kapitel III skall
vi dock gå tillbaka i tiden och se hur de tidigaste och mest ursprungligajordbruksorganisationerna tillkom och utvecklades för att
senare i någon mån återkomma till sambandet konsument- och lantbrukskooperation.

KAPITEL

111.

Organisationsutvecklingen i lantbruket

1830-90
Skildringen i föregående kapitel av de kooperativa ideernas härkomst, deras tidigaste
"inplantering" och utbredning i Sverige ger
utgångspunkten för behandlingen av motsvarande frågor för lantbrukets del. Sjölin
visar med sina siffror att jordbrukare var
medlemmar både i tidiga produktionskooperativ och i konsumtionsföreningar; dessutom i viss utsträckning aktiva som ledande
i de senare. Även i den renodling av föreningsbildningen huvudsakligen ur konsumentkooperativt perspektiv som Sjölin gör,
finns ett par intressanta iakttagelser att göra.
Den ena är att det föreligger klara skillnader
i utvecklingen mellan olika län och landsdela r ifråga om föreningsbildning och kooperativ verksamhet, vilket redovisats genom
referatet av ~jölins studier i föregående kapitel; koncentrationen till vissa "kooperativt
progressiva" län var som framgått framträdande. Den andra är att det möjligen
borde föreligga ett intressant samband m ellan dessa företeelser och jordbrukarnas
kännedom om och deltagande i lantbrukskooperativ verksamhet, något som det dock
innebär vissa svårigheter att i rådande källoch forskningsläge närmare analysera utifrån jordbrukets horisont.
Bakgrunden till organisationsutvecklingen inom självajordbruksnäringen skall i det
följande ges genom en kort å terblick på
några viktiga äldre samarbetsformer och
genom a tt ställa frågan i vilken utsträckning

det förelåg något slags samband mellan
dessa och de nytillkomna modernare organisationsformerna. I kapitlet behandlas därefter organisationsutvecklingen från 1830talet och fram till omkring 1890, varvid vi
känner igen några av föreningsformerna
medan andra är mer eller mindre obekanta.
Dessutom ägnas i detta kapitel informationsverksamheten om olika föreningsfonner en
inträngande analys och diskussion, eftersom
den i hög grad är avgörande för vad som
senare händer.

Äldre samarbetsformer
En djupt förankrad myt om svenska bönder
är att de sedan hedenhös skulle vara upp-

fostrade till fria, självständiga och egensinniga individualister, som helst inte ville inordna sig i någon kollektiv gemenskap. De som
bidrog till och skapade denna "idealbild" av
bonden var diktare inom den romantiska
genre som odlades bl.a. i "Götiska Förbundet" och i andra sammanhang. 1 Främst
bland dem var skalden E. G. Geijer, som
genom dikterna "Manhem" och "Odalbonden" gav bonden hans karaktärsdrag, men
även andra litterära romantiker. Några citat
ur M. Sjöstrands bok "Bonden i svensk litteratur" belyser förhållandet.
"Här har v i bondetypen fullt utbildad rned alla
väsentliga karaktärsdrag, sorn sedan går igen:
frihetskänsla, självständighet, politisk betydelse,
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krigara.nda, sund styrka och svenskhet. 'Det behövdes endast en verklig poetisk sammanarbetning cw dessa dmgjör att den äkta svenska bondetypen, odalmannen, skulle vara skapad.' " 2
"Historiskt sann har Geijers odalbonde, som vi
sett, aldiig varit, men den konstnärliga sanningen, den monumentala kraften i en rliktgestalt som
denna bär oforgänglighetens drag ... Inom litteraturen var nymrnantiken den tongivande, och
diktarna av denna skola rörde sig i regel i helt
andra världar än modernäringens jordbundna
utövare." 3

Samma författare citerar även C. J. L. Almquist som i "Svenska fattigdomens betydelse"
från 1830-talet a nger den vanlige bondens
bokligt intellektuella nivå med formuleringen: "Till bondfolket tränger ingen annan skrift
ännu än psalmboken, katekesen och stundom
bibeln ... ". 4 Sjöstrand varnar i sista kapitlet av
sin bok för de schablonbilder som skapats av
bonden som historisk eller litterär företeelse. Den fria och renodlade bondeindividualismen kan närmast sägas vara en skönmålning, som formades och underblåstes av
1700- och 1800-talens natursvärmare och
romantiker med bl. a. Rousseau som inspirationskälla. Visserligen har bönderna i Sve-

rige, i mo tsats till bönderna i flertalet övriga
europeiska länder, aldrig varit livegna. Det
var genom Karl Xl:s reduktion eller indragning till kronan av de adliga godsen i början
av 1680-talet som tendenser i den riktningen
undanröjdes. Men hunsade och föraktade
av samhällets överklasser och myndighetsutövare har bönder dock varit under långa
tider. Hoveriet, d.v.s. dagsverksskyldigheten
hos godsägarna som torparna och småbrukarna lydde under, förekom länge särskilt i södra Sverige, förmodligen som ett arv
från dess danska tid. Och skjutsskyldigheten
missbrukades mer än en gång då herrskap
och myndighetspersoner skulle ta sig fram
på sina resvägar.

Byalag och byordningar
Man bör dock samtidigt vara medveten om
att den svenske bonden internationellt sett
hade en vida bättre ställning än sina yrkesbröder i de flesta andra länder;" ... ingenstädes fick bonden så stort samhällsinflytande som
i Sverige". 5 Det betonas i många sammanhang att den nordiske bonden (undantag i
viss mån Danmark) aldrig blev livegen utan
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Byalag och byordningar fungerade sedan gammalt som byns "regering" resp. från 1740-talet "regeringsform". Byordningarna skulle enligt landshövdingens tanke användas av alla byar och byalag i hela länet. Bilden återger ett
exempel på en byordning utfärdad av landshövdingen Anders Koskull för Sunerbo (Sunnerbo} härad i Kronobeigs
län, tryckt 1745 i Växjö och "wedertagen" i Ljungby gästgiva:rgård samma år.
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bevarade sin frihet genom det skede som i
Europa i övrigt ledde till feodala småriken
med bönderna underkuvade under de
många adliga feodalherrarna. Före skiftesreformerna fanns det emellertid knappast
utrymme för en sådan individuell självhävdelse som den som framställs i bondedikterna. Bönderna hade att inordna sig i byalaget
och dess regler och beslut. De gamla byarna
var ofta tätt sammanklämda klungor av hus
kring en bygata och ett bytorg, ofta med en
gemensam brunn. En byordning fastställd
av häradsrätten, från 1742 utformad enligt
den av regeringen beslutade "Allmänna
mönsterbyordningen" och återkommande
byastämmor, reglerade mycket av det som
förekom inom byn. Det var allt från de olika
arbetsmomenten på de små och mångfaldiga tegarna till brandskydd, tillsyn av den fritt
betande boskapen, allmänna sociala frågor
och ordningsfrågor. 6 Om byalagen och byastämmorna konstateras också i litteraturen
att byalaget "... i själva verket är ett helt litet
samhälle, ett litet rike med egna lagar och sedvänjor, eget parlament och egna ämbetsmän" och att
"byn, den minsta och enhetligaste samhällsbildningen vi äga, också är den ålderdomligaste. " 7 T.
Jansson karakteriserar också byalagets funktion från 1740-talets byordning n ärmast som
en slags kommunal inrättning som i början
av 1800-talet "glider över till" eller utvecklas
till en mer reglerad kommunal funktion
främst för ombesörjande av fattigvården. 8
Den svenske bonden var alltså inordnad i
ett fast samarbete på gott och ont och därmed också tränad i en viss samverkans tradition, vilket betonas bl.a. av T. Johansson. 9
Någon mer genomgripande förändring av
detta kom inte till stånd förrän med skiftesförordningarna, vilka lossade på banden
och gav större individue ll frihet på den utflyttade brukningsenheten. Även om man
började med skiftena redan på 1700-talet
tog det lång tid att genomföra processen. I
huvudsak var laga skiftet genomfört fram
mot mitten av 1800-talet men i undantagsfall
skedde det först in på 1900-talet. Böndernas
till synes tveksamma inställning till samarbete i föreningsform (främst försäljningsför-

eningar) under senare delen av 1800- eller
början av 1900-talen kan dock knappast förklaras enbart med att de så hade vant sig vid
självständigheten på de utskiftade och mer
avsides liggande gårdarna. Denna förklaring
framstår som alltför förenklad i förhållande
till den faktiska situationen.
Laga skiftet och utflyttningen innebar
dock för de utflyttade bönderna att de ofta
bodde längre från grannarna med därav följ ande begränsningar i det sociala livet.
Många bedömare har också ansett att skiftena kunde ha genomförts åtskilligt "mjukare" än som gjordes. E. Ingers beskriver förloppet och laga skiftets ingrepp i bondelivet
som en genomgripande ändring i bondens
hela sociala situation och ställning. Byn
fanns kvar till namnet liksom de gamla hemmansnumren, men den samhörighet som
följde med grannskapet och det gamla odlingssystemet förlorade med utflyttningen
sitt verklighetsunderlag. Traditioner och
sedvänjor med tusenårig hävd försvann enligt detta synsätt - med en e ller två generationer och därmed även den anda av
gemenskap, som kanske för en och annan
tedde sig som ett tvång men som för flertalet kändes som en styrka. 10
På ett mer övergripande plan var det den
ekonomiska liberalismen som trängde fram
och kom att dominera synsätten under
1800-talet. Det enskilda företagandet kom
med skiftet och skråsystemets delvisa borttagande 1846 och näringsfrihetens slutliga
seger 1864 att vara en självklarhet på ett påtagligt sätt. Detta kom att inverka även på
jordbruksområdet och bidrog troligen till
att bonden på sin gård uppfattades som individualist. Den verkliga maktställningen för
bondeklassen i samhället inleddes med rep resentationsreformerna 1866 från vilke n
tidpunkt "bondens politiska storhetstid"
härleds. 11 Behovet av olika samarbetsformer
gjorde sig knappast gällande fullt ut under
en del av denna period med dess "frih e tstänkande". Vi skall i fortsättningen se närmare på hur utvecklingen gestaltade sig med
huvudsaklig inriktning på de agrara samarbets- och föreningsformerna.
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Brandstoden urgammal form
Några samarbetsformer under 1800-talets
första halva kan dock mer eller mindre
dire kt härledas ur de gamla sam verkansformer som existerade i det äldre samhället.
Redan i forna lagregler talades om brandstod, d.v.s. kollektiv ersättning åt den av eldsvåda drabbade. 12 I jubileumsskriften från
Jämtlands läns brandstodsbolag anges att
den gamla nordiska sedvanerätten med
brandstod kompletterades från kriste n tid
med de till Norden från frankiska och flamländska gillen införda försäkringsordningarna.13 Dessa regler vandrade över till och
infogades i landskapslagarna redan vid
slutet av 1200-talet. I t.ex. Magnus Erikssons
landslag från omkring 1350 och Kristoffers
landslagar från 1440-talet stadgades skyldighet för häradets alla bofasta män att efter
skedd värdering utge brandstod i penningar
eller in natura, t.ex. spannmål. 1600-talets
husesynsordning upplästes vid tingen och
på 1680-talet utgick en kunglig cirkulärskrivelse i ämnet till samtliga län.
Brandstoden kännetecknades av att man
inte tog ut några försäkringspremier i förskott och därmed inte heller skapade någon
fondering. I stället genomförde man en i
lagen fastställd uttaxering hos de i häradet
bosatta efter det att en brandskada inträf~
fat. 14 Senare anbefalldes bildandet av särskilda brandstodsföreningar; ett uttryckligt
påbud härom kom i lag 1734, dock utan att
själva brandstoden förändrades. Föreningar'"
na skulle i regel omfatta ett härad, fögderi,
pastorat, socken eller liknande område.
1782 kom e n modernare variant genom att
Allmänna brandförsäkringsfonden inrättad es, 1808 avlöst av Allmänna brandförsäkringsverket. De från 1830-och 40-talen såsom
nybildningar omskrivna läns- och häradsbolagen på försäkringsområdet är således en
ombildning och modernisering av en
medeltida samarbetsform. Bönderna höll
dock länge - liksom på en del håll alltjämt fast vid det kvardröjande äldre brandförsäkringsväsendet, i senare former kännetecknat
av de små bygde- eller sockenbolagen. 15 På
detta område, som brukar betraktas som de
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första exemplen på modernare organiserat
samarbete i lantbruket, fanns det följaktlige n en urgammal kunskapstradition att
bygga på. E. Kumm har målande och vältaligt beskrivit dess utgångspunkter, funktion och efterföljare:
"Bygdegemenskapen utgjorde sålunda i äldre tid
en någorlunda säker grund att stå på, då olyckor
drabbade människorna. "
"Ur denna bygdesolidaritet växte (emellertid) vårt
nwdema försäkringsväsen fram, och det var hushållningssällskapen som även här visade vägen
och samordnade intressena. " 1Il

Skillnaden mellan den gamla brandstoden
och de nya försäkringsbolagen var dock genomgripande. I stället för att gå runt och
samla in bidragen när olyckan skett organiserades nu det hela efter hand så att fastigheterna värderades och premier togs ut i
proportio n därtill, varav reserver gemensamt byggdes upp i de härför bildade försäkringsbolagen. Av de så samlade och fonderade försäkringsmedlen betalades ersättning
ut när brand inträffat. Den första länsbrandstodsföreningen skall h a tillkommit i Växjö
redan 1801.' 7 Även för andra skador och
olyckor prövades olika solidariska försäkringsformer; bl.a. tillkom kreaturs-, pensionsoch lösöreförsäkringar. År 1825 fäste Kungl.
Maj:t i cirkulär till landshövdingarna deras
uppmärksamhet på behovet av föreningar
för att ersätta även skador på växande gröda,
t.ex. på grund av hagel. Framför allt var
landshövdingen i Uppsala län, R. von Kr~mer, aktiv i dessa avseenden liksom i andra
som vi senare skall se. Informationen om
dessa samarbetsformer spreds förutom genom hush ållningssällskapens handlingar
och kvartalstidskrifter också i andra tidskrifter. En av dessa var "Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien" i vilken
reglementet för "Waksala härads brandstodsförening" 1840 intagits i sin h elhet.
Detta reglemente ger intrycke t att det är
påfallande väl genomarbetat. 18 Ungefär samtidigt fanns ett förslag till reglemente för en
försäkringsförening för skador på växande
gröda införd i Uppsala läns HS' handlingar.19
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Sockenmagasinen tidig "Jöreningifori11"
En a,,nan gammal samarbe1sform var de
"föte.rtlogar• fö r b)'gga,1de av snckmmngasiri.
som kom till srånd redan i lii>rjan av L700talc1. o~ d iskuterades si~dan i Oera .\rtion•
den oc:h skulle ha til l uppgm att utgöra~"
spanmnå1sJ'cscrv-vid mis~wå.xt och 110t1ir. De
.for,;ca försöken gjordes i vis.sa L1-akLer av Fin•
land och s log tt11 en bö,jau väl 111."' h:ll försölt fnln re.gcringeM sida vid mittc1, av J 700·
talet att ,ned större tvång pressa böndema
rillnu uygga dessa mai,,asin bade ingen frnm·
gåog. Det fick i sl.älle.t motsatt offåt; bön•
dem~,;a1tc sig på r<-iir-en . Men -so,11 loger;;
konslate:rar .- ckt tt>g sig igen sedan anslu~

Jllitgt:.n blivi1 fii,~ llig - en aog så intres.,,;a11r
lalatagl'l~tta l ngcr,; sager med rii,tdlt,t' oråu
att "Med dessa lnrfih11i11gmframtriider för forslll
gdngen.erl rlmm,miskforet1ingsrii>~& bland .ri1en<kn

J~•rll>mk11re av ,tiimnnltll orh m111m1 h<>ka/fe11,

lir.r iin dtl gt,i11/<1 bynlagqt "."
Sockt: nmagasincn var ftämsL avse.elda :-tlL
Mviin(las ,/4d missvaxt föra,nindsålta ,1tblottadc eller svältande mauniskor men kom
under goda lider i di.Lt stor Ut5lråc.kning all
utnyujas so111 en lokal kr~ci itinrauning i
vilke n li@den 1<ur1de lfoa ut5ädv pa våren
och återbt:r~la med viss ränta eftersk,örden
på h östen. Av rautorna gavs bidrag till sih'ål
sko lväsen som fattigvård. 1798 s1ålldes för,

.~e1•mn.gnJil1Pu tillkam
Jrdn 1700-ta/q/ ud, vnr dl
blidt c,,11,-./1 ud1 luku/J
ärende. Magru,ttt,'f' sa/ma~
de,·.fimn Mule,· 1800-talm
fårstn /u1lva nulrl.$1 i fym
lii»: lln/11.tffd ,,,1,, CäJc/,org,·• tJt·h Bo/wslii>, ; ,öd,r
t>1h Nor,·/)(}11en och Vii.ttet•
b()tt,m i IWrt Viil en riifl,.
llitig /1/1 I 83().u,t,/ kom

,mm till all dtt tou,11 J4n-nJ
ca 990 usagasim:r i fa,u/1:1.
Bilden visar ltt sllirrt .mr).•.
m11111gasfn bJggl 11/(/6 i
Rn,<bo. IJ/>pinr,d,
fol1J: .'Vi/J Sum/qHisl.
UpplamJJ,111uSttl-.

vallningen och de anvisade statliga medlen
under ledning av en <\Umån m;,,gasinsdirel<•
tion, ~ lker dock av folk i ute i lru1dc,e uppfai,
rades som e.n onödig ten1ral i11bland11ing i
rena socken:mgeläge nlu:cer."' 1 de å rUga
rappo,~erna från hushållningssällskapt'n till
Lanthrnksakademien rnreknmm er under
1830-talet regelbundna uppgifler rrå.n ect
antal IRn om sockerunag-A$incns antal och
lillståml; dessa län var framstJimtl<111d, t;,;,tland , Uppsala och Västeroo,·rland; för sis1-

nämndafän anges 1833 at1 nyn reglemente
för mag<1-sine11 a11tagi!s, Soc,kc nmagasinen
var dock samLidigt ~n fråga för landshövdingarna som hade Kungl. M~j:ls uppdrag
att bevaka och ko11u·nllcra tkru. 1 berättdseo 1830 uppges frånJänuland ill.l det "genom landsltiforllnge11s 11it" rillkMrtmit hela 44
<;lisu·ikts- oc h därtill 1,J sockenmagasin; år
1834ärdessa magasin •11J16mda"pä gnmdav

missväxt och diirför till behö\ia nrie utriel.~d
spannmåJ. Detta var dock. helt i Qver.eusstämmelse med den urspningliga tanken för
magasinens funktion och uppgifter."
Central, inom l,aJ1Lbruk$akaclemien hade
inlln en tämligen oklar bild av vilken s1ållning och betydelse so~l<e.-unagasinen hade.
Man beslöt därför au infordra uppgifter om
alla magasin i landet uppgifter skulle lämna.., av resp. HS vid va,je .u-s början men in74

Oöt 1nyc ket oregdbundet. Ar 1834 åhde~
landshovdingarna på Akad~miens förslag att
göra en inven1ering av anmlet magasin och
derds inueliggau<le lag.,r. To,ah för landet
inrapporterades 989 magasin med eu antal
delägare på dryg, 17 1 000; utrymme fiinns
för 221 472 wn nor spannmål men innt-·
liggandc· lager var 164 163 mnnor samt en
penningtillgång på 67.648 lhu· (l Lw111a för
torra varor var fram till 1855 = I 46,5b liter).
Magasin saknadt!S dock helt i Hallflnrl, Göteborgs och .Bohuslän samt i Vä-;1crb0Ltc11 och
Norrbotten. Blekinge, K,·is1ians1ads och
Malmöhus län hade rillsamrnans endast 11
av laudcL'i socketuuagasiu ~:!4 I slåttl>ygd~n,a
kunde deua i någon n1än rörklaras genom

allmän odling av och dänncd god tillg,lng
p;I. spannmål same brist på viJ·ke mcu knappast för Norrland.lä,icn , lv 184 2 övernyttaeks tillsynen av magasinsinråttningcn ftån
den centrala magasiJ1sclirek~ouen hell på
länsstyrelserna.
Det.sista mer påtagliga ~xt!mplc1 pä anslriingni11g-M att centralt utöva illlsyn över
sockenmagasinens verksamoe, är e11 •c~ne-rolsmmntmdrag avsmuk sock,mmagazi11ernlls
g,·1mdfo>1der 11ch btjimtUge 1iJ/gd,1g11r"v1d 1843
års slu t, vi1ke1 publicerades av 1..antbrul\s-akademicn. l:'.n sammanställning diiraving-.\r
i Akade,nietLs årsrcdovisuing för 1847 i an-

simning till vilken konstaterades att under
d e år, som berättelser ingått till Akademien,
hade "på det hela taget ganska få magaziner blif
vit inrättade, och sedan slutet av år 1844, icke ett
enda". 25 Från 1840-tale ts senare del är också
d essa rapporter borta ur sammanhanget.
Ännu under 1850-talet ägnas dock frågan en
viss uppmärksamhe t. Den var upptagen
bland diskussionsämnena vid allmänna lantbruksmötet i Uppsala 1855; d å ansåg en
major Key i samband med diskussione n därom "institutionen föråldrad och det vore f örspilld
möda att blåsa liv däri". 26 Faktorer som efter
hand tillkom och gjorde m agasine n överflödiga var det utbyggda kommunikationsväsendet, först i form av kanaler och sj öfart,
senare i allt högre gradjärnvägarnas utbyggnad, vilket möjliggjorde överföring av sp annmål från överskotts- till underskottsområde n. Eftersom magasinen så h är långt
fram i tiden var en lokal fråga, kom de dock
p å många håll att leva kvar, främst som
resurs för fattigvården.

K ontinuitet i samarbetsformerna?
Exemplen be lyser att det bland svenska
bönde r av olika omständigheter alltid förekommit olika form er av samarbete. Sockenmagasinen var, konstaterar också ]. Stattin,
belysande exempel på lokal samarbe tsförmåga i det äldre jordbrukarsamhället. 27 Vad
som försvårat och försenat den moderna
föreningsutvecklinge n från 1830-talet och
framåt är egentligen mindre känt. Man kan
naturligtvis gissa på omständigheter såsom
okunskap, den relativa frånvaron i Sverige av
e tt lokalt engagemang och e n intensiv folklig upplysningsverksam het (som i Danmark);
kanske var även den gamla, djupt rotade
missu·on bland bönde rna mot nyheter och
"herrar" av alla sch atte ringa r bidragande
orsaker. Senare tiders forskare menar dock
att läskunnigh eten ( och därmed förmågan
att tillgodogöra sig nyhe ter) var ganska väl
spridd bland folket å tskilligt tidigare än från
tidpunkten för folkskolestadgans utfärdande
1842. Eller var d et e ndast det e nkla faktum
att ma n inom stora delar avjordbruksbefolkninge n ännu inte upplevde några behov

eller h elt enkelt inte kände sig berörda av
den nya samhällsutvecklingen? Verkligheten
var dock inte endimensionell eller ensidig förhoppningsvis kan den fortsatta framställningen ge en efter h and klarare bild av förloppet.
Det är dock ansetts - bl.a. av H. Juhlin
Dannfe lt i hans utredning 1921-22 om kooperationens omfattning - att de t inte mer
än unda ntagsvis var fråga om något direkt
samband mellan byalagssamarbetet och den
mode rna andelsrörelsen.28 Under detta arbetes gång har dock observerats e tt antal fall
som kan sägas re presentera eller indikera ett
sådant yttre samband , likaså att sambandet
manifesteras avsevär t mer p åtagligt från
Dalarna och norrut jämfört med södra och
mellersta dela rna av la ndet. Ett exempel är
Åls magasinsförening i Leksands kommun
(= bestyrelse för ett sockenmagasin) som
egentligen fungerade som e n inköpsförening genom att föreståndaren inköpte förnödenhe ter till bönderna; a ndra att på
1880-talet kvarlevande byalag i Dalarna tog
beslut om att bilda mejeriföreningar; bägge
fallen hör alltså hemma i Kopparbergs län
och gällde tidigt bildade kooperativa föreningar. Andra och ä nnu m e r p åfallande
exempe l är att h ela utvecklingen av tidiga
bymej e riföreningar i Västerbotten och J ämtland byggde på direkta överenskommelser
(kontrakt) me llan resp. hushållningssällskap och de aktuella byalagen, som alltså
fungerade som företrädare för bönderna vid
upprättandet av avtale n beträffande bymejerierna vid slute t av 1860- och början av 1870talen.2~
Man torde dock kunna utgå från a tt det
gamla först så småningo m avlöstes av andra
samarbetsformer som då var beroende av vilka
behov som behövde tillgodoses (förf. kursivering). Tidigt - i Värmlandsfalle t så tidigt
som vid sällskapets tillkomst 1803 - kom insikten om behovet av inköpta vallfröer till
uttryck i programmet för det då nybildade
hushållningssällskapet. Detta behov försökte sällskapet tillgodose genom sina inköp av
fröer, vilket också var e n tidig form av handlande för att tillgodose gemensamma behov.
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Och vallfrö behövde man för att odla foder
åt boskapen när man bl.a. ville bekämpa det
förkastliga svältsystemet för nötkreaturen
och ställa om växtodlingen i en gynnsammare riktning. När kunskapen om hur aveln
av nötboskap och hästar hade börjat öka,
startade också redan på 1840-talet de första
tjur- och hingstföreningarna för att ekonomisera anskaffningen av goda avelsdjur och
förbättra djurstammarna. När beroendet av
d en nya tekniken och förnödenheter från
marknaden blev större och fick allt fler nya
ingredienser, kom också nya incitament för
samverkan in i bilden. De uppe nbarade sig
också tidigt inom den modernare produktionstekniken - när t.ex. maskinella hjälpmedel inte med fördel kunde anskaffas och
utnyttjas av enskilda bönder, växte en rad
andra nya former för produktionssamverkan
fram, t.ex. i form av tröskverksföreningar
och -bolag.
På detta sätt kommer här primära agrara
intressen till uttryck; när det gäller försäkringsbolag m.fl. var de dock utflyttade från
de enskilda gårdarna, eftersom de krävde
sina speciella former av verksamhet. Sådana
utflyttade funktioner blev därmed sekundärt
organiserade aktiviteter i förhållande till
bonden och gården. Även om de tidiga produktionsföreningarna här kallats agrara låg
det naturligtvis ett kooperativt moment även i
dessa. De var exempel på vad Å. Eden kallar
"agrarkooperativ samverkan nedifrån" (frombottom-up). När beroendet av marknaden
för avsättning av de framställda jordbruksprod ukterna eller inköp av nya förnödenheter
blev alltmer påträngande, kom ytterligare nya
faktorer in i bilden. Men marknadsfaktore rna var av en främmande och mer komplex
karaktär än de närliggande frågorna som
rörde produktionen. Naturen var inte längre bondens enda stora gynnare resp. fiende
utan kompletterades efter hand med "marknadskrafterna", som var nästan lika svåra att
bemästra och - framför allt - avlägsna och
därmed svårgripbara. Inköps- och avsättningsföreningarna - i den mån de tillgodosåg behov av inköpta produktionsmedel och
avsättning av framställda produkter - kan i
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analogi med vad som n yss anfördes också
betecknas som sekundära uttryck för de agrara intressena, framför allt som deras mer
utvecklade verksamhetsformer efter hand
skildes från den direkta och gårdsnära jordbruksdriften.
Medan skalfördelarna tidigare fanns att
vinna genom samarbete i primärproduktionen måste de nu först erövras i form av kunskap om de nya produktionsförutsättningarna och -hjälpmedlen samt om marknaden
och dess funktion. Ny teknik, specialisering
av odling och förädling och avståndet till
köparna i ett moderniserat och industrialiserat sammanhang krävde alltså nya former av
samverkan. Detta var betingelserna fö r de
nyare samverkansformerna och d e såg avsevärt annorlunda ut än det gamla byalagets
och sockenmagasinets. Och i fortsättningen
av denna framställning skall vi se hur associationsväsendet som ett hjälpmedel att lösa
olika praktiska problem bredde ut sig i påtaglig utsträckning redan från 1830- och 40talen. I många sammanhang har konstaterats
att det allra först var de större jordbrukarna
som kände av, fick kunskap om och insåg
beroendet av förutsättningarna på marknaden, främst på grund av att de framställde
större mängder produkter och därför hade
ett direkt behov av avsättning via marknade n. När nya produktionsmedel i form av
nya eller fabrikstillverkade gödselmedel och
fodermedel blev alltmer aktuella under
senare halvan av 1800-talet, kom också behovet av inköpsföreningar att upplevas som
allt påtagligare. Man skulle därför kunna
förvänta sig att de större jordbrukarna låg i
täten vid uppbyggnaden också av kooperationen - hur därmed förhöll sig skall vi se i
det följande. Men visst låg det ett kooperativt
inslag även i de samköp som man praktiserade från hushållningssällskapens och hushållsgillenas sida redan från 1800-talets början.
Senare i takt med att den nya tekniken
och samverkan i produktionen etablerades,
inköps- och avsättningsbehoven ökade och
förändrades samt specialisering i olika avseenden utvecklades blev därmed beroendet av marknaden ännu större och gemen-

samt för allt fler jordbrukare - stora som
små. Då var det tid för den moderna kooperativa samverkans/ormen, vars uppkomst och
tidiga utveckling i Europa redovisades i förra
kapitlet. Och de som hade mest att vinna på
samverkan var småjordbrukarna som var för
små för att på egen hand bemästra marknadsfaktorerna.
Om vi försöker sammanfatta de nya tendenserna kan vi säga att behovet av samarbete på sitt sätt var en parallell till situationen
i byalaget under äldre tid men med den
skillnaden att de kollektiva/gemensamma
arbetsformerna nu gällde nya områden,
allra först i anslutning till den förändrade
produktionen på gården (förf. kursivering) I
andra fall - som t.ex. mejerihanteringen innebar den ofta en utflyttning av primitiv
och hantverksmässig verksamhet från de
enskilda gårdarna och övergång till gemensam, industriell och effektivare drift på färre,
större och specialiserade produktionsplatser. Det var ett uttryck för det starka accessoriska sambandet med de primära producenternas verksamhet. De nya yttre faktorerna
tvingade efter h and fram en omvärdering av
friföretagarinställningen som så småningom
på nytt ledde till sammanslutning och kollektivt agerande i kooperativa former med
inriktning på marknaden. "Samarbetet återupptogs", säger R. Pettersson, "när individualismens utvecklingsmöjligheter uttömts och den
visat sig inte leda till det övergripande målet, den
individuella friheten". 30

Agrarsamhällets förändringar
grunden
I fortsättningen skall vi inrikta oss mer på de
direkta och mer näraliggande omständigheter som på olika sätt påverkade jordbruksnäringen och dess utövare. Influenser utifrån från samverkan i andra former kom
naturligtvis också jordbrukets människor till
del direkt och indirekt genom de andra folkrörelser som bröt fram före och omkring
1800-talets mitt. Det var tidigast de frireligiösa rörelserna, nykterhetsrörelsen och som vi också sett i föregående kapitel - från

1860-talet i någon mån inflytelser från bildningssällskap och arbetarföreningar och
deras tidiga kooperativa försök. Särskilt nykterhets- och frireligiösa rörelser fick tidigt en
ganska omfattande utbredning bland landsbygdens människor.31 Denna utveckling återspeglas även här och var i berättelserna från
hushållningssällskapen. Från Västerbottens
läns hushållningssällskap anförs t.ex. 1833
att de bildade "måttligh etsföreningarna"
hade framgång; liknande vittnesbörd kom
vid ungefär samma tidpunkt från Jönköpings län.32

Jordbrukets läge omkring 1830
Som utgångspunkt och allmän ram för den
följande framställningen krävs några ord om
läget i jordbruket vid tiden när denna framställning startar, nämligen omkring 1830. En
äldre uppfattning var att Sverige och jordbruket strax efter krigen och nederlagen
1809- 10 "led av ett ytterligt betryck" som H.
Juhlin Dannfelt beskriver det. Behov förelåg, ansåg man, av en allmän uppryckning av
jordbruket, vilket också var av så mycket större betydelse eftersom näringen omfattade
85 procent av folkmängden och att dessutom stadsbefolkningen ofta bedrev jordbruk
på städernas utmarker. Det som betydde
mycket för den kommande upprustningen
var dock det allmänna synsättet när det gällde modernäringen jordbruket. Detta hade
från 1700-talets merkantilistiska synsätt nu
förändrats i enlighet med de franska fysiokratiska lärorna. 33
Den senaste beskrivningen av den agrara
revolutionen och de stora förändringar som
jordbruket genomgick under perioden 17001870 ges av C.-J. Gadd i "Det svenskajordbrukets historia". Han har påvisat att 1700och 1800-talets Sverige inte var så fattigt
och efterblivet som man ofta tidigare hade
trott. 34 På grund av det långsiktiga perspektivet föreligger dock vissa svårigheter att ur
denna framställning peka på vad som specifikt gällde för 1830-talet och perioderna
närmast före och efter denna tidpunkt. Allmänt torde situationen kunna karakteriseras
så att jordbruket var mitt inne i en stark för-

77

ändringsperiod omfattande alla tänkbara
sidor av jordbruksutvecklingen. Som några
grundläggande tendenser kan nämnas bl.a.
böndernas ökade innehav av åkerjord och
deras allmänt stärkta ställning. Gadd anger
att böndernas ägda jordande] ökade från
drygt 30 procent vid 1700-talets början till
nästan 60 procent av den mantalssattajorden fram mot 1850-talet. Detta hade skett
genom att bönder köpt större delen av den
kronojord som funnits och dessutom en
fjärdedel av frälsejorden. Övrigjord ägdes av
adel och ofrälse storjordbrukare (ca 30 procent) samt kronan (ca 10 procent), vilken
sistnämnda dock i stor utsträckning arrenderades av bönder. Totalt kunde böndernas
egentliga brukarandel av åkerjorden (ägd
plus arrenderad) därmed h a uppgått till
bortåt 80 procent av den totala, dock med
ganska stora variationer mellan landets
bondebygder och det storgodsdominerade
Mälarområdet och bergslagen i västra Svealands bruksbygder.35
För den dominerande spannmålsproduktionen krävdes en viss minsta storlek arealmässigt för att lönsamhet skulle uppnås;
under de rådande förhållandena med växande befolkning och ökad efterfrågan stärktes också den agrara stordrifte n samtidigt
som den obesuttna andelen av befolkningen
ökade starkt. Omvandlingen i denna riktning tog sig uttryck i indragning av frälsehemman under huvudgårdarna och en
ökad andel statare för godsens drift, vilket
var mest framträdande i Mälarlänen och
runt Stockholm, där den ökade spannmålskörden med fördel kunde avsättas. Efter
hand skedde dock en viss omfördelning av
åkerjorden genom hemmansklyvning vid
arvskiften och tillkomst av ett stort antal nyodlade enheter främst i norra Sverige. Dessa
varandra motverkande tendenser medförde
att antalet brukningsenheter förändrades
obetydligt under tiden 1750 till 1850. 36
"Inomgårds" dominerades förändringarna av omvandling av äng till åker, ökad
spannmålsareal och dito produktion samt
sjunkande animalieproduktion. Genom nyodling, utdikningar och sjösänkningar vann
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man också ökad åkerareal. Fram till omkring 1850 hade spannmålsproduktionen
ungefär fördubblats, varav en betydande del
exporterades, oftast till England i form av
havre, vilken odling en tid var av stor ekonomisk betydelse för främst Västsverige. Dessa
åtgärder spelade än så länge större roll än
egentlig teknisk rationalisering av driften.
Perioden kallas också det extensiva jordbrukets tid. 37 De stora sjösänknings- och utdikningsprojekten krävde också i många fall
en samverkan utöver den egna byns eller
socknens gränser, något som målande beskrivs av E. Kumm när det gäller von Kr.emers insatser i Uppsala lä n men som förekom över hela landet. 38 Genom dessa stora
projekt tränades jordbrukets människor i
många sammanhang i praktisk och konkret
samverkan även under det skede som betecknats som individualismens och friföretagandets guldålder.
De nyare synsätten gjorde sig också gällande i form av krav på och genomförande
av skiftena i jordbruket; från storskiftet på
1 700-talets senare d el till laga skifte enligt
1827 års stadga. Samtidigt var det traditionella en- eller tvåskiftesbruket för spannmålsodling på väg att avlösas av växelbruk
och odling av sådda fodergrödor. 39 Dessutom började järnplogar och harvar att användas och för detta krävdes e n röjning av
åkrarna från sten för att underlätta brukningen. Och jämsides därmed började de
jordbrukslärde att undervisa om och förorda bättre dränering, märgling och kalkning av den odlade jorden samt ett modernare växelbruk. I skogsbygderna, i östra
Mellansverige och på sydsvenska höglandet
dröjde det dock längre med införandet av
växelbruket; här användes alltjämt det gamla ensädet e ller i bättre områden två- eller
treskiftesbruk med ett skifte i träda. 4° Korna
fick gå på skogen och finna sitt bete bäst de
ville och även svinen betade fritt i ekskogar
där sådana fanns eller eljest var som helst.
En nedgång i konjunkturerna och sjunkande levnadsstandard mellan 1 775 och
1810 m edförde bl.a. att potatisen kom in
som en billigare produkt att livnära sig på än

sp:uutm~kn som låg högt i pris. Cttnom elen
krafllga nyodlingen under l810-taleL börja·
de odlingen av spanrunål aLL öka och •,u ;,;.
j1Ut f)•isfall på liv,·medel följde", som gynnade
bl.a. de obt:sutu1a, medan hönder och god.<-ägare w m h:icle. sa1.>at på ökarljorda real och
nnrlra rörbäiuingsåtgärdcr sal.I tl"ångl'e. till .
l'illJ;ammans med sjunkande barnadödlig•
h~t lerlcle dcua Lill i<n stark befolkningsökning.'11
Ult)'mme funns således iör elen fortsatta
genomgripande. agrara revolutionen ocll
som under del nånna.me å rhundradet hell
skulle [örvandla den 1f<imla modernäringen.
Som lnsu-un,e.nL Cör· alt omdana oGh främja
den ,1m1odigajordbruksnf!ru1gen tillskapa•
tlcs l.,u11bruksakademien som det centrala
organet och hushållningssållskapen som de
länsvisa undera,vrlelningama med sina lokala
hushå.llsgillcn. (Om Lillkomsten av hushåll·
ningssä.llskap och Lanthruk."3kademi se fal•
taruta HI: I ). Även associations•, bolags- och
föreningsutvccklingen p~ olika område11
lngkk.som led i den agrara f'ömndringsprocessen och denna skall vl i fortsäuningc11
in,;kla oss pä.

Hmh/1/lningssällskap,m - agrar
grogrundsfareleelre och im,wd.er
Staltin hävdar a1t också hushållningssållslmpen ( HS) ". ifisaua i s itt milda sociala och
s,1.mhiilleliga .<ammanhang. utgör en basoch grogri) ndsföretcelse av Jing1 större berydelsc än v-Jd man dirtills wlat tillmålll dem.
S:illskapen beredde, mal'l,ei1 {ord.- komman•
de fria associalionema i,iorn jo1'tlbruket,
inbegripet kooperationen, såger or.kså E.
R.umni . framför allt menar han, utgjorde
sällskapen e tt slags "11wder.,amhälle1, för dJtir/Jms ,i.ssodalfoner" inom såvåljordhrnket:;
duwåner som i nom samhället och kull,u·•
live1.. ~Knli/1/>asl 11ilgol mänskJigt varJrii111·11ia11deJiir t/t 111än som. ledde si11L,k1tp,m och verk11de
irwm d;,n", Hnshållningssållskapen utgjorde,
-l'öre landsting~t,; Lillkomsti samband med
repn:scn1aLi01lsreformerna på 1860-Lale, tlttt enda forum, clär bygde- och landskapsinu·essena frln kuude diskuteras och sam•
ordnas.d

Päståendelov-411 o m sällskapen som r.uiouaJiseringsorgan är nattU'ligtvis en idealise•
rlng a•• de faktiska torhållandena under I.ång
tid inom många sällsk,ap på g1·u,1d av deras
,foga anslutning från de egentJ;lf" I/Önde,,
nas sida. Under den fors12 delen av verksam•
heLSperiotlen fr1in bilc\a,1de1 1811-13 e ller
tidigare (rättare 1792-1820) lyckades såll•
skapeu inte närma sig de "vanliga bönderna" och ,,inna något tö,·troeode. Detta visas
bl.a. liv Sculln ifråga om så konkreta frågor
som odlingslåntm och försT>!geo Olll ny lag
om stiin!,lSelskylcligheL" Förklmingen var au
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fl 1,sMl/ningssfill<kap,n. blev i ett Ut,,g,,, fr<rspr.hliu "'
mod,mJrg<misatlqn for flertalet k0Qpera1it.•d,(}t/1. mulra
ji}r,nillg()-r ,,,om lantbr,lk<!t. C./t;d<r tin fö»ta period,

180)-50, uwm de d0<:k i ng,m Mlkl/ll,g-/1/ond ooni/111·

i 11Um/i11het. D, uppfa/tades som "fir>~ si/1/Jk~f," 1/iir
Jrorn,rtd,nde mii11 pJ llirrsplatt,1 i1111t1ldel .,0111 Mila•
m(i/,r ,1./,r /utler,l«la#>iiltr. .4u lfd~•Mlskap,t 1/111'
nitgot ]ini och Mgtidligt m~nift.<Jt1•1Ules otksd (IV d,
o/h• ko11st11ärligt 11J[u•m111k kallelsel>rm1m. fliir ett
ka/1,1.Jebm.r 1848 jiir friherren C.,rrl Oxen1liema ,,
Stock/wlms Uirrs NS.
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sällskapen gynnade dem som var de ledande,
hade insikterna och utövade aktivitet- både
i sällskapen och ijordbruksutvecklingen nämligen de större jordägarna och -brukarna.
Hushållningssällskapens nyttiga verkan
blir dock i högre grad en realitet efter det att
de tidigare fattiga - och på grund därav
initiativlösa - sällskapen på 1850-talet fick
sin finansiering ordnad genom att erhålla
del av brännvinsmedlen. Också den komplettering och förnyelse av sällskapens organisation som vid ungefär samma tid kom till
stånd genom inrättandet av den från början
tilltänkta lokala gillesordningen verkade i
samma riktning: att i högre grad inriktas på
och engagera även de mer mottagliga bland
den dittills ganska oberörda bondeallmogen.45 Man bör, hävdar Stattin, anlägga samma perspektiv på hushållningssällskapen
som man gjort för de ideella rörelserna och
fackföreningarna ( underförstått i det stora
folkrörelseprojektet). Som drivkrafter bakom dessa såg man genomgående enbart industrialiseringen och moderniseringen.
Men även där sådana förändringsfaktorer
inte direkt varit för handen har det skett ett
engagemang i de nya folkrörelserna. Stattin
vågar en försiktig hypotes för detta sammanhang när han säger: "Vad detta skulle kunna
tänkas tyda på är att redan förändringar i det
agrara samhället utgör bas för föreningsväsendet. " 4"
Detta bekräftas av T. Jansson och betonas
med emfas av V. Wåhlin i hans kritiska vidräkning av Lundkvists stora folkrörelseprojekt.47 Wåhlins huvudtes är ju att man utan
en grund och utgångspunkt i agrarsamhällets egen förvandling knappast på ett rättvisande sätt kan beskriva samhällsomvandlingen i övrigt. Det kan också konstateras att
Jansson för att få hela sambandet i sina
studier till slut såg sig föranledd att gå tillbaka till förändringarna i agrarsamhället.
Trots detta kan man dock med utgångspunkt från de olika framställningarna och
den omfattande dokumentationen från HS'
verksamhet påstå, att i avsaknad i Sverige av
en böndernas egen rörelse och organisa80

tionsapparat blev den delvis i statsmakten
förankrade sällskapsorganisationen ute i
länen och framför allt genom de lokala
organisationsformerna över tiden en slags
ersättare för jordbrukarnas egna organisationer. Möjligen har vi också en inverkan i
motsatt riktning: på grund av att hushållningssällskapen fanns - och från 1840-50talen i synnerhet deras lokala gillesorgan blev det kanske inledningsvis på vissa håll
inte tillräckligt många villiga och kunniga
föregångsmän tillgängliga för ytterligare
egna lokala organisationsbildningar; det
kan dock redovisas att många försök i den
riktningen tidigt förekom.
Vad som till synes var ett faktum var att
framför allt "överheten" i form av de ledande inom Lantbruksakademien och hushållningssällskapen med deras gillen syntes betrakta dessa som just de samarbetsformer som
erfordrades (förf. kursivering). I motsvarande
situation började de danska bönderna - som
skall beskrivas i ett följande kapitel IV - bygga upp sina egna organisationer och använde dem som självstyrande och suveräna
förändringsinstrument. Den danska utvecklingen - särskilt andelsrörelsens och dess
förspel i form av omdaning av det danska
samhället - kännetecknades av att den var
snabb och genomgripande; den förvandlade på ett påfallande sätt hela det sedan
gammalt starkt eftersläpande danska landsbygdsamhället i flera avseenden. Den svenska
utvecklingen var mer långsam och utdragen
och syns aldrig ha fått den upplysnings- och
idemässiga prägel eller folkliga dynamik
som möjliggjorde en motsvarighet. Men det
utgör ingen överdrift att konstatera att hushållningssällskapen med sina lokalorganisationer - utöver sin uppgift att främjajordbruksnä,ingarnas tekniska utveckling- över
tiden blev moderorganisationer för hela den
organisationsapparat som vuxit fram för att
tillgodose dessa näringars behov och intressen av olika samverkansformer.
Sällskapens resurser - och de var i många
sällskap inte helt obetydliga sedan både
brännvinsmedel och direkta statliga bidrag
tillkommit - sattes i första hand in på att

stimu lera mrrläggning av våtmarker och
oyoclling för att öka ål<erare.lema. Frln b6rjan y,1r det kanske in te- mtd <len riuga omfattningen llV ant"1cc ledamöter i tlerc.a)et

sa

htL<hålln1ngssällskap för rigoncn - i vida
iingar ~om de)1na infon11atiun kom att spri..das men över tiden ,1v1eckt1ru- sig L9\altaett
,;n lmpouer;u,de in~a,s sav-JI i deua som l
se11.1re besk1ivna avseenden. 1\111a let l~da,möter/ rnedlernmar i de olika ~äUskapen i
l,ö1:1an
I 880-talt:t framgår av ö,•ersikten 1
fa ktaruta \111: I. Tidig:u·e hadt t:ntfasc en•
~taka län lämnat uppgiftfr 0U1 antalet leda•
möter, vilket på mnng,i håll ,-ar ganska ringa,
oft,1 endast någo, eUer ett par hnntlratal: i
vissa lån hade man som frambr.ir iw t.;tb<!Uen
iuto, ens vid denna fr,mskridna tidpunkt
säkra uppgifter om autalei ledampter.
SluL<atsen för vån vi.dkommande i deua
s>1 111rnsnhang hlir alt ut-vecklingen i lallb
h,·uket phtttsålt m lika becyddsdi.111 fotde
nya salnMbetlSformernas fi-aru,>äxt som den
senare inn-äfl'ad<- industrialisertog~n uc)I <1ll
delta samband dels kunde hå betonats
mycket tydligar(! än vad Statun och andra
svcmsk11 forskart giOJ'de, deb a11 m,in kw,de
ha aguatjordbmksområdct mer,nu·angaJJcle for;knings\nsatser för au f:l. gl'llnden för
,mnhiillsornvandlingen bänre b.cly~t.

,tv

Spridningsp,vi,essen i pral<lllum
Det mestpå1agli.g a med den svens.ka ,uvockl[ngen var den, cnhgt r.undkvists 1e1111in.ologi. lang1 mrtrag:na iuformation.sfasen 11ilr
det gäll ek nya orgunisationsfol7ller. FörjordbruktcL, dd framgår rlt:ua tydligast av de•
sen.are 1111;:j~rikapit.lei (kap V). 1,unrlkvist

konstaterar, på tal o m .sioa 1,1ndcrs6knings-g rupper, au d~ rena jordbrukssi>ckn,,m,1.1
sena r\(:(.~pt.e1·a1tdt. av folkrörelseirl<!er ,mgnv
att clt:t fännsvärdering-.ir ot:ll nornwr ijord•
bru kssam hilllet som bromsade nya uinke•
och handlinb,smc;,nstcr. Det ""r mi,d a 11drn
o rd svårare att "dyrka upp" ,!fupt rotade
t·öre.5tälluinga1· i bondesamhälleL, clle~ med
andra o rd "öwrlo,a,adsbondens" agmrn idc:o logi P.lkr fö1'cstållningsvärlcl och daJ'111NI
förknippade cänkesåtl, än de som rådde- i
mer urbani~e-ra<le o m raden. Vi kan därför

in ledningsvis kon$,Jtcra atL det va,• gansl<•
na1urligLa1tdcLskullc talånb'fe tid att fä ,,i,a
samnrbctsfonner ,1cceprerade i bondesam•
hället ån bland de mer emanciperade l>antverkare- och arbei:argruppema (emantipci.ld= frigjord); rl,:ss11t0m berörde.. de sena•
re änn11 så länge mc.r direkt och p~i.1J;lif,>1 :iv
sam häl lsförähclringama ån bo11debcfblk-

1lingen,
Lun dkvist beskriver ocks~ kommUJ11lt•·
uonskanalel'llas förekomst, cgcnhoLer och
hctydclse - Lex. de frircltgiösa rörelsernas
kolportrirer och predik~mer 11ch senare de
sociali.sl.iska agitalore111~s rt.:~'n1ttcr och argi.-.

mo::ntering-slJm <1ndra hwerl<,indc faktorer.

Jå nwiigan1as och andra fysish komm1uiika•
tioJL~rs 111.b)'g:gnad, som rent praktiskt under•
läLrade b3de personers och val'Ors förflytl•
111nga10 hade ocksA avgönmde betydolst! for
förloppet. Likaså hade :.rh.:LS>'n.ndring:u•oa
be~ydelse för spriclutogen av nya uppfatl,
nini,ar." GencrelJlsetl UtÖV'ade de nu 11äinn,
da förhållandt!J'la över tiden glvewis oc;.k~,;
e n i11verkan pä iJwwarna i jorrlbrnkar sa111J1.ä lle1 och deras <Jlika grupper. I de frirdigiösa rörelserna blev otk.sä JOl'dbtu k~rin•
sla:get ifriför•amlingllrn• efter hand -gnns'J.:.a

hqgL 1;
lvlenjordbmkc1 Jiatlc sina egna ihforrnation•• och spridulngskanruer som riktades
direkt gentemot dess 111övare. Del är dess·a
spridningsvllgar :.om vi ; förs~ hand .$1.{(lll
lnu:~sera oss for i den följande fr:inistiil lningcn. Fö1-.c od1 Jr:in1s1 st:ii.l ler ,mw sig då
frågan vad det bcruddc p~ att de Oiin början
1i111kt.a lokalot'lf<lnen lör lutshålln in~llskapen, (lv.s. h11$/dit/,rn(imrulm1a eller •gil/t,110.,
inte kom att fungera som konn, ktorgan un•
tior d,m Jorsca verksam hctspcrio,kn från
$tartell omkring- 18 la och frru.n till ornkrrng
I 8<15-50. Stallin konstaterar au c;le liks<mi
säll,kapen i,ifihrles genom pilhud ,cpj,ij,'d>, och
därmed int~ mQlsvan,dc etl av bönderna
upplevt bchnv. Böndtrna ,-,,renligt $ta1u11
inte

på sa.inma säte som slå 11<lspcr~o11erna

t,ere(lc;la att d~lrn i <)4'n &<Jciala aktiviter snm
(lokal)-<JJ'ga11cu innebar."° Sällskap~n var""
typiskt uppifra 11-orh ncdåtprQjekt (/rom./o/)bot.111i11.) . F,u absnh 1L"illkor ior au ett (koop<:·
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rativt) samarbetsprojekt skall nå framgång
är att det skapas som ett bottom-up-cooperativ
( nedifrån och upp), säger Å. Eden, vilket
torde gälla alla slags organisationsformer. 51
En annan av orsakerna är säkerligen dessutom att sällskapen kom att ledas av landshövdingarna och på många håll ett antal av
deras favoriter inom länsadministration och
näringsliv och därmed i vissa län med ett
antal på jordbruksfrågor mindre inriktade
ledamöter och hedersledamöter. De verkade därmed åtminstone delvis utifrån utgångspunkter, som för böndernas flertal
kändes främmande, och uppfattades som
"fina sällskap", som i alltför ringa utsträckning var direkt inriktade på böndernas praktiska problem. Möjligen hade saken varit
annorlunda, antyder Stattin, om deras riktlinjer för verksamheten haft karaktären av
lagstiftning. I praktiken utestängdes också
från början allmo_gemännen genom /,edamotsavgiftens storlek. Alvsborgs läns HS var det
enda som stadgade att i sällskapet skulle
ingå "en kunnig, erfaren, redlig och nykter bonde"
från varje härad utan skyldighet att erlägga
avgift.52 Eljest var sällskapen i Jämtlands,
Uppsala och Jönköpings län de som tidigast
fick med bönderna i verksamheten med
Jämtland som det i särklass ledande, främst
beroende på att där inte fanns någonjordaristokrati som skulle gå först och sätta sin
prägel på verksamheten. Det skall också
observeras att ledamotskapet långt fram i
tiden genomgående tillkom genom inval.53
Med 1850- och 60-talen inträder dock i de
flesta landsändar en begynnande förändring
i attityden från böndernas sida, vilket troligtvis kan förknippas med de långsiktigt fortgående samhällsförändringarna. Framför
allt tränger under 1860-talet den ekonomiska libera lismens ideer igenom i såväl
statens som näringslivets verksamheter, bekräftat 1864 genom införandet av den fullständiga näringsfriheten, författningsreformerna under 1860-talet och av tullfriheten
på export- och importvaror. 54 Från denna
tidpunkt var alltså ävenjordbruksprodukterna utsatta för den direkta konkurrensen
från världsmarknaden.
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Föreningsutvecklingen 1830-90
Den fortsatta framställningen skall disponeras så att vi först beskriver de olika föreningsformerna fram till omkring 1890. Någon
uppfattning av föreningsbildningens omfattning går det dock i regel inte att åstadkomma från denna tidsperiod, eftersom några
systematiska siffermässiga uppgifter inte
föreligger; undantag härifrån är i varje fall
delvis sparbanker och hypoteksföreningar.
Därefter behandlas vissa intressanta drag i
den informationsverksamhet som förekom;
kanske en omvänd ordning i förhållande till
den teoretiska processens bild av en inledande informations- och därefter följande innovations- eller genomförandefas.
Denna beskrivning förs i detta kapitel
fram till omkring 1890 då man kan konstatera en slags övergång i en följande utvecklingsfas. Tiden från 1890 och framåt behandlas
sedan i ett antal senare kapitel (VII-X) med
undantag för utvecklinge n på mjölkhanterings- och mejeriområdet, vilken görs till
föremål för en separat och mer inträngande
behandling i ett särskilt kapitel V. Från denna tidpunkt föreligger också rikssiffror över
framväxten av meje rier, såväl privata som
andelsmejerier, vilket sammantaget motiverar både avgränsning och kapitelindelning.
En koncentrerad hist01ik över hushållningssällskapens och Lantbruksakademie ns bakgrund, framväxt och verksamhet lämnas
som nämnts i faktaruta III:l.

Sparbanker och liknande kreditassociationer
1830- och 40-talen är i hög grad präglade av
det idoga arbetet för att åstadkomma sparbanker och olika former av försäkringslösningar för olika behov, vilket i och för sig är
ganska väl känt. Grunduppgifterna om
denna utveckling framgår av sällskapens årsberättelser till Lantbruksakademien och kan
lättast utläsas av de sammanfattningar som
årligen återgavs i Lantbruksakademiens
Handlingar och Tidskrift (KSLAT = akronym för Akademiens handlingar och tidskrift) 55. I sin ursprungliga form kan de också i regel återfinnas i sällskapens eget tryck

i form av deras länsvisa tidskrifter av skiftande utformning. Någon exakthet i grund uppgifterna föreligger dock in te utan det blir
fråga om exemplifieringar och ungefärliga
tidsangivelser. Naturligtvis var dessa associationsformer liksom de fortsättningsvis beskrivna från början tämligen enstaka företeelser, vilket kan konstateras vid en listning
av dem länsvis från 1830-talet och framåt.
Över d en angivna tidsperioden blir de dock
efter hand antingen alltmer allmänna eller
alternativt att vissa former för en tid dör bort
för att därefter i många fall "återfödas" i
form av senare och modernare varianter.
Från 1830-talets början redovisas sålunda
i hushållningssällskapens årsredogörelser
med förkärlek sparbanker,56 privatbanker och
"provincialbanker"liksom vid 1830-talets mitt,
planerna på och tillkomsten av de första
hypoteksföreningarna i Skåne och västra
Sverige m.fl landsdelar. 57 Även om hushållningssällskapen i regel inte var ansvariga för
alla dessa bankinrättningar tycks man redovisa d em som tecken på allmänt framåtskri-
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dande. Som "mest fägnesamma" anges ifrån
många län d en goda utvecklingen för de
nybildade bankinrättningarna samt försäkringsbolagens stadigt ökande ansvarssummor, vilket illustrerar deras utbredning och
konsolidering. Som exempel på och illustration till hushållningssällskapens allomfattande ansvarstagande och uppgifter kan noteras ett förslag till reglemente för Stockholms
läns sparbank som 1861 upprättats "ulaf dertill af L änets Kongl. Hushållnings-Sällskap utsedde kommitterade". Däri sägs i § 2 att "Ledamöterne af Stockholms Läns Hushållnings-Sällskap äro Sparbankens 'Principaler"', varjämte
även andra personer kunde komma ifråga i
denna funktion. För att ta emot insättningar inrättades kommitteer i socknarna av
vilka minst två ledamöter, varje söndag på
passande tid, borde finnas till hands "i socknestugan eller annat till kyrkan närbeläget ställe,
antingen f]iE eller omedelbart efter Gudstjenstens
slut". 58 De tta reglemente är ganska sent i
utvecklingen; från andra landsändar kan
sådana återfinnas avsevärt tidigare. Den
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Karta över sparbankernas
förekomst i Skåne år 1 914.
Den skånska .1parbanksrörelsen var den mest utbredda i landet med 76
banker i Kristianstads och
57 i Malmöhus län.
Kartan anger dels sparbanker grundade 182460, dels 1861-1914.
Källa: Sommerin, E,
Om Skånes sparbanker
i Svenskt Land, 1917).
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första sparbanken i landet var Göteborgs
sparbank från 1820. Edelsvärd nämner 1841
Tierps sparbank som den första sockensparbanken i Uppsala län.
Tabell III:l. Antal sparbanker i Sverige 1820-1930
samt antal konton och insatta belopp (1000-tal kr).

År
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930

Antal
banker

Antal
konton

Insatta
belopp

2
25
60
86

Hypoteksföreningar m. m.

l 51

234
341
378
388
436
485
482

353 867
762 638
1072735
1 228 930
1560317
2 270 3]8
2 987 221

19 385
38 739
58 298
89 9990
169129
553 870
646 763

Källor: Historisk statistikJör Sverige. Översiktstabel/1!1: Tab
83; Cronbladh 1993, Sparbankerna i Sverige J820-1992.

Sparbanksområdet är jämte hypoteksföreningarna de enda exemplen från denna
tidiga period, varifrån vi kan uppvisa siffermässiga uppgifter om omfattningen från
deras första utveckling och från 1870 dessutom siffror som säger något om deras betydelse ekonomiskt, vilket framgår av tabell
III:l. Fram till 1890 har det alltså som framgår bildats 378 sparbanker med en dryg miljon konton och hela 58,3 miljoner kr insatta.
Även om de sistnämnda uppgifterna saknas
för de första årtiondena ger siffrorna en
talande information om framgången med
denna associations.bildning. Betydelsen illustreras ytterligare om man tar in i bilden det
starkt ökade behovet av lån och krediter till
jordbruket, vilket sparbankerna i viss mån
bidrog till men aldrig visade sig bli en fullgod lösning av.
Tabellen och redovisningen i övrigt illustrerar vad som under dessa årtionden varit
högst aktuellt i sällskapens verksamhet vid
sidan av de normalt förekommande agrartekniska insatserna, som under lång tid
framför allt inriktades på laga skiften, utdikningar, sjösänkningar och nyodlingar
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samt nya maskinella hjälpmedel i jordbruksproduktionen. Under hela perioden 183090 tillväxer således sparbanks- och privatbanksbildandet, vilket visserligen bottnade i
grundläggande agrara intressen men genom
sin allmänt samhällsnyttiga verkan i huvudsak resulterar i verksamheter av sekundär art
med inriktning även på andra samhällssektorer. Tillväxten gäller f.ö. som framgår av
tabellen även nästföljande period 18901930.

Den allra tidigaste propån om hypoteksföreningar i Sverige gjordes 1815 då prosten
och greven F. B. von Schwerin väckte förslag
i riksdagen att grunda kreditkassor för belåning av jordbruksfastigheter. Mönstret och
förebilden var de h ypoteksföreningar, som
då tillkommit i Preussen m.fl. tyska delstater
redan på 1770- och -SO-talen på initiativ av
bl.a. själve Fredrik den store.59 I Skånska
Hypoteksföreningens minnesskrift uppges
att tanken på hypoteksföreningar fanns utvecklad i "Läsning till utbredande af medborgerliga kunskaper" redan 1816, där de
då presenterades som "fria associationer i
provinserna". 60 Kapitalfrågornas tidiga betydelse för jordbrukets utveckling återspeglas således genom att det vid sidan av sparbankerna inrättades hypoteksföreningar, som
var mer direkt inriktade på lantbrukarna
som ägare av fast egendom. Därmed kan
sägas att associationsbildandet fick en starkare fokusering på de mer renodlade agrara
intresseområdena. År 1833 utgav professorn
och sedermera biskopen C. A. Agardh en
skrift "Om möjligheten af hypotheksföreningar för provinserne och synnerligen för
Skåne", vilket också föranledde lokala sammankomster för diskussion av frågan." 1 Förmodligen är dessa skrifter några av de första
tecknen på hypoteksorganisationens kooperativa karaktär och därmed också de tidigaste uttrycken för en agrarkooperativ verksamhet i svensktjordbruk.
Skåne var också den provins där man tidigast kom igång för att tillgodose behovet
av hypotekskrediter (1836) snart följda av

Östergötland och Småland, Örebro och
Mälarprovinserna under 1840-talet samt på
1850-talet av Värmland och Älvsborg. I E.
Sommarins berättelse om den skån ska hypoteksinrättningen anges att "... låntagarna
bliva själva inrättningens delägare... ". I Uppsala län var landshövdingen von Krcemer en
tidigt pådrivande kraft med förslag om både
hypoteksförening och privatbank först för
läne t och sedan för Mälarprovinserna. En
sammanställning av hypoteksföreningarna
och deras tillkomstår får det utseende tabell
Ill:2 utvisar.
Tabell lll:2. Hypoteksföreningar i Sverige och deras
tillkomstår 1836-61.
Reglemente fastställt:
Skånska hypoteksföreningen
Östgöta hypoteksförening
Smålands m.fl. provinsers hypoteksförening
Målarprovinsernas hypoteksförening
Örebro läns hypoteksförening
Wermlands hypoteksförening
Älvsborgs m.fl. läns hypoteksförening
Gotlands hypoteksförening
Gävle-Dala hypotesförening
Norrlands hypoleksförening
bildad
Sveriges Allmänna Hypoteksbank

1836
1845
1846
1847
1849
1850
1851
1861
]861
1861
1861

Källa: Sveriges Allmänna h.ypotehsbank 1861-1911, s. 16,
29f

Kreditfrågorna efterhängsna intressefrågor
Trots h ypoteksföreningarnas tidiga tillkomst
var dock kreditfrågorna föremål för långa
och invecklade diskussioner vid många lantbruksmöten under 1800-talet på grund av
att tillgången på s.k. Jörlagskapital var begränsad eller saknades.62 I många hypoteksföreningar sattes minimivärden för belåningsbara
fastigheter till något eller ett fåtal tusental
kr, vilket innebar a tt mindre jordbrukare
med för låga taxeringsvärden inte kunde
låna pengar i "hypoteket". Vid det allmänna
lantbruksmötet 1855 uttalade man att ökade
lånemöjligheter borde beredas de jordbrukare, som genom dikning ville ".. . uppbringa sin jord till en högre och säkrare avkastning. "Motståndare fanns dock som menade

att "våra jordbrukare ära redan ganska tillräckligt nedsänkta i skuld ... "och att därför inga
ökade lånemöjligheter skulle ställas till förfogande.63 Sådant "beskydd" från konservativa krafter förekom under lång tid, vilke t
skulle försena inte bara kreditassociationernas utveckling utan jordbrukets omvandling
i sin helhet, och därmed orsaka mer eller
mindre "eviga" kreditproblem för de mindre lantbrukarna med som följd ofta osunda
kreditförhållanden. Dessutom fanns redan
tidigt med i bilden den ekonomiska liberalismens uppfattning att staten inte skulle
stödja enskild ekonomisk verksamhet. 64
Problemet var att m edan hypoteksföreningarna i första hand lämnade lå ngsiktiga
lån för anskaffning av jord eller gårdar så
fanns därutöver endast sparbankernas korta
lån, kanske oftast med löptider på blott sex
månader med möjlighet upp till ett års förlängning. För grundförbättringar, främst
den s.k. "underdikningen ", d.v.s. täckdikning,
m en även för andra diknings- och jordförbättringsföretag liksom mekanisering, fanns
ingen lämplig låneform.65 Den borde löpa
på 5-10 år, eftersom det oftast krävdes
någon tid innan grundförbättringarna tog
sig uttryck i ökad avkastning och därmed
ökade inkomster från jordbruket. Hypoteksföreningarna utsattes i detta sammanhang
för viss kritik då deras reglementen i många
fall förbjöd kortsiktig långivning medan på
andra h åll sådana bestämmelser inte utgjorde något hinder. Sammantaget kan antas att förhållandet försenade bondejordbrukets utveckling allmänt sett.
I hypoteksföreningarna dominerade också de storajordägarna bilden, kanske mer
utpräglat än inom något annat område. Sve·
riges Allmänna Hyj1oteksbank tillkom, som
framgått, 1861 på Kungl. Maj:ts förslag efter
att man utrett konsekvenserna av en svår
finanskris från 1857.66 Deras omfattning från
1870 (som är den tidigaste uppgiften) framgår av tabell III:3 som återger den officiella
statistiken fram t. o. m. 1935. De löste dock
ingalunda den mindre eller medelstore bondens behov av kredit, framför allt inte på
medellång sikt som för t.ex. grundförbätt85

ringar i form av dikning och täckdikning.
Visserligen fungerade under tiden de s.k.
bondebankirerna och andra privata låneformer som svarade för en betydelsefull
informell del av kreditgivningen. 67 Åren
1857-59 var dessutom missväxtår vilket var
en av anledningarna till att hypoteksföreningarna råkade ut för finansiella svårigheter.
Förhållandet att de mindre böndernas kreditproblem kvarstod i stor utsträckning olösta
förklarar troligen delvis det stora intresset
för sparbanker. Det var ju nu - som redan
nämnts - som laga skiftet och därmed förenade nybyggnader skulle genomföras, sjösänkningarna och utdikningarna av mossar
och andra sanka områden, täckdikning,
märgling och dessutom den begynnande
mekaniseringen och till alla dessa förbättringar krävdes krediter. Däremot uteblev i
Sverige bildandet av kreditföreningar enligt
Raiffeisens modell, vilket det eljest funnits
skäl att tillämpa och inleda utvecklingen
mot ett kooperativt samarbete genom att
organisera kooperativa sparkassor bland de
pengafattiga bönderna. Med en sådan vändning hade det säkerligen inte behövt drqja
till 1930-talet för att få en acceptabel kreditform för försörjningen av jordbruket med
"förlagskapital".
Tabell 111:3. Hypoteksföreningar för jordbrukskredit
i Sverige 1870-1935. Utestående lån.
År

1870
1880
1890
1900
19)0
1915
]920
1925
1930
1935

Antal lån

38 316
57600
76 329
76 267
72 300
69 502
61 682
55 252
57 259
61 290

Belopp, 1000 kr
158 849
257 948
289 227
270 325
288 118
289 312
303 528
337 397
386 685
433 509

Källa: Historisk statistik far Sverige. Översi/astabellm: Tab. 82.

Vid det allmänna lantbruksmötet 1860 var
frågan "Hvilket inflytande hafva hypoteksföreningarna i de särskilda länen utövat på jordbruket?" Detta föranledde en ny lång diskus86

sion i vilken konstaterades att Kungl. Maj:t,
som nyss nämnts, föreslagit bildandet av en
central bank för hypoteksföreningarna. Det
vitsordades också nu i flertalet diskussionsinlägg att dessa föreningar "verkat mycket gott"
och genom sin verksamhet "spridt trevnad och
välmåga". 68 Det avgörande problemet och
behovet att skapa möjligheter till medellånga krediter lämnades dock i stort sett
olöst. Vid det allmänna lantbruksmötet 1865
uppsattes därför frågan på nytt på dagordningen med följande formulering:
''.Är inrättandet af lantbruksbanker, från hvilka
landets jordbrukare kunna erhålla penningar på
längre tid och genom lämplig amortering desammri åteigälda, af behofvet jJåkalladt för befrämjande/ afjordbrukets utveckling; och om detta är
förhclllandet, huru böra sådana banker ordnas
och ji-amkallas?" ""

Till frågans aktualitet hörde också att det nu
inträffat ganska kännbara prissänkningar på
jordbrukets produkter och att bristen på
"förlagskapital"för näringen om möjligt var
ännu mer påfallande än under 1850-talet,
ett förhållande som i stora drag skulle gälla
för samtliga återstående decennier av 1800talet, främst beroende på att den agrara
omvandlingen krävde kontinuerligt ökade
insatser. Denna gång kunde lantbruksmötet
samla sig dels till ett yrkande om en allmän
sparbankslag, dels till en framställning till
Kungl. Maj:t i vilken betonades att det var en
angelägenhet av högsta vikt att skyndsamt
åstadkomma en förändring i de rådande
ofördelaktiga kreditförhållandena. Det kunde ske, menade lantbruksmötet, antingen
genom att införa med avseende på utlåningstid och övriga villkor för jordbruket
lämpligare låneformer inom redan befintliga penninganstalter, eller också genom
att inrätta nya och bättre organiserade bankformer för jordbrukets behov. iO
Professor Hj. Nathorst vid Alnarp behandlar 1866 i en artikel i sin tidskrift denna problematik och understryker ytterligare
att det saknas låneinrättningar som direkt
underlättar de nämnda jordförbättringarna.
Dock hoppas han att de tänkta åtgärderna
skulle ge resultat som kunde vara till fördel

för de för lantbrukets utveckling på längre
sikt angelägna insatserna. 71 Jordbrukets kreditfrågor visade sig dock äga en ansenlig
"livskraft" såtillvida att alla ansträngningar
till ändamålsenliga lösningar var förgäves
ända in på 1900-talet. Detta trots att det återkommande vittnades i sällskapens årsrapporter om att "penningbetrycket består". 72 Vid
1886 års lantbruksmöte var de till dels åter
upptagna bland frågeställningarna i samband med att frågan om inköps-, kredit- och
försäljningsföreningar, som senare refereras, hade satts upp på dagordningen. Inledaren dr. J. Leffler redovisade därvid både
Schulze-Delitzsch 's solidariska "folkbanker"
och "förskottsföreningar" och det därpå
grundade föreningsväsendet liksom också
Raiffeisens låneföreningar (Darlehnskassen ).
Några reaktioner på detta föredrag förekom praktiskt taget inte vid mötet. Det var
endast friherre von Paykull, Stockholms län,
som i ett inlägg bl.a. framförde kritiska synpunkter på hypoteksföreningarna, som genom sin priviligierade ställning kunde ta ut
en ränta på fem procent under 50 år när
man på annat håll kunde erhålla lån till fyra
procents ränta. De tta var högst kännbart
och orimligt i synnerhet för nyinträdande
låntagare i hypoteksföreningarna. I övrigt
nöjde sig mötet med att "hvad sålunda i frågan
anförts skulle utgöra svar på densamma". 73 Det
illustrerar klart att man, bland dem som
besökte rikslantbruksmöten, vid denna tidpunkt inte reagerade särskilt positivt på
kooperativa budskap. I riksdagen återkom
dock frågan upprepade gånger under hela
perioden fram till 1915 då ett halvgånget
jordbrukskassesystem såg dagens ljus. Frågan löstes dock lagmässigt och slutgiltigt
först i början av 1930-talet efter förslag från
1928 års jordbruksutredning.
Det nu beskrivna förloppet illustrerar att
man i Sverige började så att säga "i fel ända"
av problemet. Hos de dominerande storjordbrukarna fanns ingen förståelse för
(eller ens kännedom om) Raiffeisens tänkande att man för de allra resurssvagaste
borde gå "självhjälpsvägen", att påbörja den

kooperativa utvecklingen genom att inrätta
sparkassor och kreditföreningar för att
åstadkomma de grundläggande förutsättningarna och att man därefter kunde bygga
upp kooperativ för varuanskaffning, avsättning o.s.v. Så djupt i det kooperativa tänkandet var det ingen bland de inflytelserika som
besvärade sig m ed att tränga ännu på lång
tid. Med risk att falla i fällan att "bedöma
historiska skeden med facit i hand" torde
kunna sägas att detta fel tänkande i viss mån
satt sin prägel på hela den svenska uppbyggnaden av lantbrukskooperationen och att
det torde vara en av orsakerna till den fördröjda svenska utvecklingen.

Fattigkassor och livränteföreningar
Frågan om sockensparbanker sammankopplades tidigt med Jattigvårdifrågorna och möjligheterna att försäkringsvägen trygga fattigunderhållet i socknarna. Redan på 1830-talet
rapporteras från Örebro län inrättningar
som t.ex. "Arbets- och Uppfostringshus för
fattiga barn" och "Fond för tjänstehjons belöning" och från Skaraborgs län 1847 en
"Förening för skyddsanstalt för fattiga Barn".
Tidigt tillkommer även sådana inrättningar
som Enke- och Pupillkassor och andra föreningsformer av typen "Friendly societies". 74
Redan vid andra allmänna lantbruksmötet 1847 togs frågan om en gemensam livränteförening för pensionsändamål för hela
landet upp av Uppsala läns HS; man tillhandahöll vid mötet som "festgåva" till ledamöterna en tryckt version av förslaget med
rubriken "Hufvudgrunderna för en Svensk
Lifränteförening". 75 Vid det allmänna lantbruksmötet 1848 förordade beredningskommitten på väckt fråga att sockensparbanke rna skulle byggas ut i förening med
länssparbankerna, som om möjligt skulle
utvecklas till ränteförsäkringsanstalter. Detta
skulle kombineras m ed inbetalningar från
jordägarnas sida till en försäkringsform för
fattigvården. Dessutom skulle man uppmuntra sparande av den e nskilde lönearbetaren till samma kassa; allt i syfte att fattigvården på ett mindre påfallande sätt skulle
bli en börda för de berörda parterna.76
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Vid 1849 års allmänna lantbruksmöte
återkom frågan men diskussionen kom då
att mer gälla om och hur arbetsinrättningar
för underhåll av fattiga skulle inrättas. Man
talade i diskussionen varmt för frivilliga
arbetsinrättningar i förenings/orm, varav erfa renheter fanns från såväl Stockholm,
Södermanlands (tidigare ibland kallat Nyköpings län) ,Jönköpings och Västmanlands
län. De borde dock grundas på större områden än enskilda socknar, d.v.s. läns-, häradseller annat större område. 77
Från 1850-talet härstammar även livjörsäkringsföreningar och efter hand livränteanstalterna (bl a . i Växjö samt Blekinge,Jönköpings och Skaraborgs län) med direkta
bidrag och anslag från sällskapen. Redan
1850 tillkom "Stockho lms Livränteanstalt"
som var den första i landet;78 denna typ av
inrättningar berörs ytterligare i samband
med husbondeför eningarna n edan .79 1857
rapporteras att livränte- och besparingsanstalt bildats även i Kalmar. Dessa föreningsformer bildades ofta av de störrejordägarna
i ko mmune rna allt eftersom försörjningsansvaret för fattigvården med de t tillväxand e proletaria tet på landbygden blev allt påtagligare och mer ekonomiskt kännbart. 80
Vid 1850 års allmänna lantbruksmöte tog
S. A. Hedlund, känd liberal opinionsbildare,
frågeställningen om "... arbetspersonalens antagande, underhåll och aflöning vid en landtegendom ... ", som utgångspunkt för att i e tt
antal radikala a nföranden ställa de föga frisinnade men desto mer patriarkaliska deltagarna vid mötet inför en rad frågeställningar i vilka han bl. a. argumenterade för
att arbetaren i stället för fattigvård skulle få
sin "bärgning genom sitt arbete och personligt oberoende". 81 H an föreslog att varje husbonde
skulle åtaga sig, att för var och e n av sin a
anställda tjänare årligen insätta 3 a 5 R:dr
Ba nco i ränteförsäkringsanstalt, där sådan
fanns, eljest i länets eller socknens sparbank.
Men d etta var mötets majoritet ingalunda
hågad att göra. På grund av det kompakta
motståndet tvangs Hedlund återta yrkandet
och mötet beslöt i stället att hänvisa till det
av J. Swartz, Ö stergötland, tidigare fram88

förda och p raktiserade förslaget att unde rlätta fattigvården genom inbetalningar till
en fattigkassa knuten till den enskilda gården och dess brukare. 82 Detta var således ett
mycket begränsat resultat sett i förhållande
till grundtanken att försäkringsformen skulle omfatta hela lande t.

Husbondeföreningar
Fattigvårdsfrågorna blev dock allt mer påträngande och det var en stående fråga hur
de sämst ställda i det tillväxande la ndsbygdsproletariatet skulle försörjas. Det är också
det sammanhang där de av T. Jansson flera
gånger n ämnda husbondeföreningarna hör
h emma. Frågan om sådana föreningar för
fattigvårdsändamål hade väckts ursprungligen 1844 och den första livränteanstalten
bildades som nämnts 1850 i Stockholm. Ett
senare tillfälle då frågan blev fö rem ål för en
övergripande överläggning var vid hushållningssällskapen s o mbudsmöte 1870. Från
Fosterländska Föreningen frågades vilka åtgärder som kunde vidtas för att få till stånd
e n livränteanstalt för hjälp till fattiga eller
vad man kallade en "Svensk hypoteksförsäkringsanstal t" .83 Tanken på en sådan var alltså på nytt uppe till diskussion samt försöksteckning av aktier men någon riksanstalt
kom aldrig till stånd. Vid samma tillfälle
fö relåg också ett modellförslag till "Stadgar
för Härads (Sockens, Stads) Pensionsbolag",
vilket var avsett som mönster för den lokala
grenen av detta fattigförsörjningssystem.
Husbondeföreningens ändam ål vore att
förmå fattigt folk, "särdeles inom den tjenande
klassen "att under sina arbetsföra dagar spara
en liten del av sin arbetsförtjänst i livränteanstalt för a tt därigenom bidra till försörjningen på sin ålderdom. Därigenom skulle
man motverka fattigdom och dessutom måhända "göra fattigvården överflödig". Översatt
till dagens språk skulle man alltså bidra till
sin egen pensionering genom denna försäkring (en inte helt obekant frågeställning i
dagens pensionsdebatt) och inte som gammal h elt be höva lita på fattigvården. Samtidigt sökte de större j o rdägarna, som fick
bekosta större delen av fattigvården i kom-

munerna, efter billigast möjliga finansieringsform för dessa utskylder. Livränteanstalten
kunde betala såväl livränta till gamla, dödsfallsersättning som underhåll till fattiga.
Ett samråd kom vid slutet av 1860-talet till
stånd mellan företrädare för Fosterländska
Föreningen och hushållningssällskapens
ombud med resultatet att den förstnämnda
gjordes till riksorgan för husbondeföreningarna, som man kommunvis sökte bilda för
att ordna fattigförsörjningen. 84 Ett resultat
av överläggningarna denna gång var också
att Lantbruksakademien 1870 avlät en skrivelse till samtliga sällskap i vilken man föreslog bildandet i samtliga län av livränte- och
kapitalanstalterför fattiga. Dessutom ombads
sällskapen att sprida kännedom om dessa
försäkringsformer och rekommenderades
att bilda särskilda föreningar för ändamålet
på de olika orterna. Under 1870-talet bildades Livränte- och kapitalförsäkringsanstalter
bl.a. i Malmöhus och Gävleborgs län.85 1871
anslog Jönköpings läns HS 150 R:dr till
länets "pensions-förening'. Frågan ställdes också i Skåne vid det 17:e skånska lantbruksmötet i Landskrona 1883:
"Hvilken mfarenhet har vunnits om skånska husbondeföreningens vm·ksamhet under sistlidna år,
och vad kan göras för alt om denna förenings
syftemål sprida en allmännare kännedom samt
densamma i övrigt befordra. " 86

Vid samma möte höll kyrkoherden J. C.
Waden, Blekinge, föredrag med frågan formulerad på följande sätt: "Hvad kan inom
kommunerna eller afhvar och en enskild göras för
befrämjande af den skånska husbondeföreningens
behjärtansvärda ändamål?" I referatet anges
att talaren "genast identijzerade husbondeföreningarnas uppgift med lifräntesaken ... "Det var
vid denna tid som landsbygdsproletariatet
var på väg att bli som störst och fattigvården
mest betungande. I Malmöhus län fanns det
exempelvis "6 300 fattige, varav 1 908 med
Jitllt underhåll". Man var i diskussionen starkt
intresserad av att föra ut information om
saken "socknevis" genom föredrag, information genom folkskollärarna o.s.v. liksom
man menade att landsting och hushållningssällskap också skulle kunna bidra både till

informationen och genom att bli huvudmän
för livrä.nteanstalterna på länsplanet.
I referatet av föredraget anges att i hela
riket var 1882 ca 150 000 personer försäkrade på detta sätt till en summa av 21,75 milj.
kr, varav större delen i livränteanstalten i
Stockholm. I landet fanns dessutom vid denna tidpunkt sådana anstalter i Göteborgsoch Bohuslän, i Skåne, den s.k. Civilstatens
anstalt, samt i Linköping, Karlskrona och
Örebro län. Andelen av befolkningen som
var försäkrad uppgick dock till endast 3,25
procent. 87 Bakom denna försäkringsform
fanns som framgår främst ett grundläggande (stor)-agrart intresse som primärt resulterade i de lokala hus bondeföreningarna men
som för sin funktion fordrade utbyggnad i
form av sekundära institutioner och anstalter för större områden, ett system som dock
aldrig kom att utvecklas fullt ut.

Försäkring5föreningar och -bolag
Ett annat utpräglat behov hos bönderna
återspeglas genom tillkomsten av de olika
formerna av brandförsäkringsbolag eller -föreningar, vilket som redan nämnts innebar en
utveckling av den gamla brandstoden. Den
allra första länsbrandstodsföreningen skall
som nämnts ha tillkommit i Växjö redan
1801.88 Dock tillkom de flesta med början
från 1820-talet; tidiga var också strävandena
i Uppsala län där landshövdingen R. von
Kr;emer från 1830-talet var drivande. 89 Redan 1832 hade landshövdingen en plan och
ett förslag till reglemente för ett brandstodsbolag för länet. Ingen bland allmogen ville
dock vid denna tid ha något länsbolag; 1838
fanns dock som ett resultat av landshövdingens arbete sju häradsbolag. Denne gav sig
dock inte utan gjorde flera omgångar av utsändningar av förslag, teckningslistor, sockenstämmor, kungörelser från predikstolar
och samlingar till möten på slottet. 90 1843
genomförde landshövdingen en ny drive för
sitt länsbolag; till slut vågade ingen kritisera
bolagstanken och 1844 godkändes ett reglemente i statsrådet. Beroende på denna tröghet och motståndet från bönderna bildades
inte länsbolaget förrän sistnämnda år; den
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viljestarke hövdingen gav sig dock inte. Den
egentliga starten av bolaget skedde efter
vederbörlig teckning den 14 mars 1845.91
Även i Västernorrlands län är man tidigt
igång med diskussionen om en brandförsäkringsinrättning för hela länet liksom frågan
tas upp i J önköpings län, vilket resulterar i
ett länsbolag 1838. Till slutet av 1840-taJet
hade sådana länsbolag eller -föreningar tillkommit i de flesta av länen. Från denna tid
rapporteras under detta och närmast följande årtionde om framgångar för försäkringsbolagen i form av de ökade ansvarssummorna m.m. Från 1848 daterar sig också
brandstodsbolaget i Jämtlands län. 1835
lämnades en rapport till hushållningssällskapet om brandstodsförhållandena i länet och
1846 väcktes frågan på allvar av landshövdingen Sandströmer, vilket efter cirkulation
av reglemente m.fl. handlingar resulterade
i att bolaget bildades i länet den 14 mars
1848.92 Från Jämtlands län berättas också
senare att brandstodsbolaget e rsatt skadan
för ett större bränneri som nedbrunnit,
vilket bekräftade att inrättningen fungerade.
Under 1840-talet dominerar således i viss
mån de olika formerna av försäkringsbolag
utvecklingen på associationsområdet och ett
flertal olika försäkringsassociationer tillkommer. Utöve r brandstodsbolag eller -föreningar börjar man även med försäkring mot
olika slags kreaturssjukdomar, då främst den
s.k. kreaturspesten. Sålunda tillkommer
under detta årtionde sådana bolag eller före ningar förutom i Jönköpings i Skaraborgs,
Östergötlands, Älvsborgs, Södermanlands
och Malmöhus län liksom reglemente för ett
bolag diskuteras i Västmanlands län. År 1849
väcks e tt lagförslag o m ett riksomfattande
bolag för kreaturssjukdomar, vilket dock avstyrks av Lantbruksakademien med hänvisning till att "frivillighet vore att föredra".
Olika bolag eller föreningar tillkommer också på frivillig grund - utöver de nämnda under slutet av 1840-taleti bl.a. Stockholms,
Uppsala, Skaraborgs, Örebro, Västerbottens,
Norrbottens, Värmlands, Gotlands, Kalmar
och Blekinge län. Den främsta drivkraften
var denna gång den s.k. elakartade lung90

sjukan hos nötkreatur. Med sjukdomarnas
utrotande försvinner efter hand dessa bolag.
Så sent som 1866 rapporteras dock att man
i Kristianstads län bildat en försäkringsförening mot kreaturspest och andra djursjukdomar. Från Gotlands län n ämns 1879 att
kreatursförsäkringsbolaget har 225 delägare. Åren 1861 och 1863 skall tidiga hagelskadebolag ha tillkommit i Kronobergs resp.
Malmöhus län. Mot risker av denna art var
det endast genom kollektiva arbetsformer
som man kunde åstadkomma erforderligt
skydd. Följaktligen kan ko nstateras att sådana direkta intressen tog över och "besegrade" eventuellt friföretagartänkande. År
1873 anges att man även i Västmanlands län
gjort ett försök med e tt försäkringsbolag
mot hagelskador på skörden.
Fram på 1860-och 70-talen förefaller det
av rapporterna från länen som om dessa institutioner liksom sparbankerna är tämligen
allmänna och de förekommer inte vidare
som några problem som kräver särskilda
insatser. Vad som med början p å 1860-talet
tillkommer är hästförsäkringsbolag, de första
redan 1862 i Halland samt i Malmöhus län
1867. Sådana bolag tillkommer också it.ex.
Västernorrlands, Kopparbergs, Gävleborgs,
Uppsala, Stockholms, Örebro, Skaraborgs
och Västmanlands län , vilket är naturligt
m ed h änsyn till den betydelse som hästkörningar av olika slag hade i dessa de lar av
landet.
År 1890 vidtar e tt nytt skede även ifråga
om kreatursförsäkringen genom att det
stora Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget bildas som riksomfattande bolag på
detta område. 93 Enligt stiftarnas bedömning
var läget på kreatursförsäkringens område
inte tillfredsställande; behov förelåg av en
till kvantitet och kvalitet ökad och förbättrad
verksamhet, som befintliga bolag var för små
eller ekonomiskt för svaga att fullgöra; detta
visade sig bl.a . i en bristande r iskfördelning
och otillräcklig ekonomisk stabilitet. Uppropet till det nya bolaget mottogs "av den
jordbrukande allmänheten särdeles välvilligt" enligt bolagets egenjubileumsskrift och den
stadgade minimiförsäkringssumman var på

några få dagar övertecknad. Konstituerande
bolagsstämma kunde hållas kort därefter
och bolaget grundades på ömsesidighetsprincipen "som kunde förväntas vinna de svenska lantmännens Jörtroende". 94
Året innan eller 1889 fanns enligt en sammanställning i jubileumsskriften följande
företag: 2 riksbolag, 20 länsbolag och 90
härads- och sockenbolag. Bildandet av det
stora nya bolaget skärpte konkurrensen på
försäkringsområdet och en del befintliga
bolag, såväl riks- som länsbolag, gick upp i
det nybildade men i övrigt verkade det
stimulerande på hela verksamheten inom
kreatursförsäkringen. Till 1901 hade an talet
verksamma bolag ökat till 257; fram till 1910
var antalet småbolag i form av härads- och
sockenbolag 684, vilket antal 1938 ytterligare ökat till 806. Det stora bolaget omfattade
1901 en försäkringssumma på nära 41,2 miljoner kronor medan samtliga övriga bolag
tillsammans kunde räkna en summa på 49,8
milj. Svårigheten att över hela landet organisera uppbörden av de många små premiebeloppen eliminerades genom att Kungl.
Maj:t 1892 gav bolaget rätt att indriva premierna i samband med kronouppbörden
samt rätt att utfärda obligationer, vilket gav
säkerställd ekonomisk stabilitet. Dessutom
ordnades återförsäkringen på ett tillfredsställande sätt.!!5 Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget kom efter hand att omfatta
betydande delar av såväl häst- som kreatursbeståndet i övrigt i landet men kunde inte
göra de lokala småbolagen eller-föreningarna överflödiga under den period som här
överblickas.

Produktionsföreningar och
-bolag - primära agrara former
Vad vi nu tagit del av är brottstycken av den
agrara revolutionen och dess tidigaste associationsformec Bland dessa finner vi även de
första produktionsföreningarna i lantbruket.96
En snabb tillbakablick säger oss att från
1820-talet och tidigare härstammar de med
statliga medel upprättade stamschäferierna
och -stuterierna.97 Det var besättningar av får

resp. hingstar som på statens bekostnad
placerades ut på olika håll i landet för att
förbättra aveln av de båda djurslagen. Dessa
utgjorde en startpunkt för det medvetna
arbetet på att åstadkomma system i och förändra den svenske lantbrukarens inriktning,
tänkande och kunskaper när det gällde djuravel och djurproduktion. Men i och med att
intresset för djurproduktionen väcktes kom
även privata initiativ på dessa områden.

Stamholländerier och produktionsföreningar
Redan 1830 talas det om "stohållning" i
Skåne; i vilken form är dock inte närmare
angivet men förmodligen i enskild eller i
hushållningssällskapens regi. Ungefär från
samma tidpunkt rapporteras om stamschäferier i Skaraborgs län och hästavelns främjande genom ett stuteri vid Ottenby på Öland;
att dessa senare var statliga inrättningar som
också bekostades av statsmedel är dock som
nyss nämnts helt kJart. 98 Under år 1844 fattade så riksdagen beslut om att 70 000 R:dr
banco skulle ställas till förfogande för upprättandet även av statliga stamholländerierför
vilka en styrelse organiserades "som redan
skett för Stuterierna och Ullkulturen i landet". 99
Stamholländeriernas uppgift vore att
"för uppmuntrande och befrärnjande af Boskapsskötseln i Riket, så väl genorn Starnholländeriers
bildande, hvartill äfven kor afinhemska racer må
användas, samt ädla stamdjurs införskrivning
och framdeles utdelning av prernier ... " ""J

Tidiga tjur- och hästavelsföreningar
Akademien föreslog dock införskrivning av
uteslutande engelsk boskap, naturligtvis
sammanhängande med att man i England
hade kommit längst ifråga om djuraveln. 10 1
Åt Lantbruksakademien uppdrogs att förvalta samtliga dessa statliga inrättningar,
vilket skedde genom Akademiens särskilda
förvaltningskommitte. Nära nog samtidigt
eller åtminstone från 1840-talet börjar också uppgifter förekomma om att hushållningssällskapen inköpte och utplacerade
avelsdjur hos enskilda föreningar eller bolag för
hästar, nötboskap och fåravel. 102 Det ökade
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intresset för boskapsskötsel skapade också
överlag behov av bättre djurmaterial. Bland
de tidigaste exemplen på associationer för
dessa primära agrara behov är den tjurförening som redovisas från Värmland 1841 till vilken sällskapet beviljade 500 riksdaler banco
i bidrag för anskaffning av tjurar. Varaktigheten blev dock inte så lång; redan 1849
hade svårigheter med tjurhållningen tillstött
varefter sällskapet självt svarade för denna. 103
Vid 1846 års allmänna lantbruksmöte ställdes också en direkt fråga till värmlänningarna hur det förhöll sig med de två hästavelsföreningar, som omtalas från Värmland vid
början av 1840-talet. Svaret följer enligt
mötesberättelsen på följande sätt:
"Herr Statsrådet Wcern meddelade rörande besagde föreningar följande: Den ena föreningen har
för ändamål att medelst norska besllällare sölla
förbättra den Wennläntlska hästrasen, och den
andra söker att vinna samma mål genom Engelska hingstar ... ".. . "Man har grundade fdrhoj1p-ningar att iifven denna förenings bemödanden
skola kornrna att krönas rned framgång. " ' 0•

Under diskussionen vid mötet kom dels förslag om att hingstar fortsatt skulle anskaffas
på statens bekostnad, dels att enskilda föreningar borde stå för denna uppgift. Mötets
slutsats var ett uttalande med innebörden att
"enskilda föreningar i likhet med de värmländska
måtte bildas provinsvis för att åstadlwmma en
mot landtbrukets behov svarande hästafvel". 105
De värmländska hingstföreningarna sammanslogs 1846 till en gemensam för länet.
Föreningarnas uppbyggnad beskrivs inte
närmare men däremot att de uppköpte
hingstar från Norge resp. England och att
dessa av utvalda hingsthållare "hållas allmänheten tillhanda såsom beskällare under· vissa år,
varefter de blifva hingsthållames egendom".
År 1843 omtalas från Malmöhus län "socknevis underhållna tjurar bland allmogen" och
från Värmlands län de nyss nämnda föreningarna för häst- och nötaveln. 1847 uppges från Örebro och Uppsala län att reglementen antagits och föreningar bildats för
hästavelns förbättring liksom detsamma
1848 gäller för Kronobergs och Södermanlands län. Från Uppsala län anges också att
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ett "bolag för tjurhållning" bildats inom en
hushållsnämnds område. År 1849 uppges
från Södermanland att en ".förening på aktier
för hästaveln" bildats och fått 7 000 R:dr i
anslag från sällskapet. 106 Enligt A. Eskeröd
tillkom hingstbolag under 1840-talet "runt
om i landet". Även i Hallands län togs tidiga
initiativ för att få tjurföreningar till stånd;
enligt handlingarna anslog länets HS 1859
medel till tjurföreningar. 107 Eskeröd anger
också att det i Skaraborgs län under 1860talet bildades en tjurförening i Korsberga
socken av 19 hemmansägare och bönder. ioR
I Lantmannen av årgång 1955 anges i en
nog så braskande rubrik "Första hingstföreningen bildades 1855"; varvid det är hingstförening i Västernorrlands län som avses.
Uppgiften har kontrollerats i trycket från
Väster-Norrlands län och kan också bekräftas. Däremot är påståendet att den var den
första en smula överdriven. Som nyss framgått tillkom de veterligt första i Värmland i
början av 1840-talet. 109
Vid det nyssnämnda lantbruksmötet ansåg en veterinärläkare Fägerlund att allmänna hingstföreningar borde bildas i varje län
med inriktning på hästar för jordbrukets
behov. Kronans stuterier borde helt inriktas
på hästar för krigsbruk samt vagns- och
paradhästar. Dessa frågor var i fortsättningen i olika variationer föremål för diskussioner vid de flesta allmänna lantbruksmöten.
Vid allmänna lantbruksmötet 1850 togs
exempelvis frågan om hästavelns allmänna
inriktning upp till diskussion. Frågan om vilken hästtyp man borde eftersträva var länge
ett tvisteämne; så småningom kom man
fram till att man för jordbrukets del var bäst
betjänt av en god arbetshäst, vilket i dag
framstår som en självklarhet, medan för
militärt bruk krävdes en annan typ och för
hästsporten en tredje, främst varm- eller
halvblod. Anslag skulle kunna lämnas till
hästavelsföreningar vid premiering av lämpliga lantbrukshästar. uo
Vid det allmänna lantbruksmötet 1862
beslöt man att vända sig till Kungl. Maj:t
med en begäran om statsmakternas stöd för
"åtgärder till uppdragande afen för landtbrukets

•

Cl)'desdoJr,.M,igstm ~M.ac
Kmall"; tillhörig "FO,.,mi,)gtn for Clydtsdal~Mi.flr.11
i SM-n,• f,åm biM ttr

'

"L<mdtmmuw," 1897~

Skdne var en J>r0t1iuJ med
tidiga iuilitJtiu fo,•höst,.
"ve/Ju fotbältriug där
bl.t,. proftsSl)t Hj. N(1lhor.tl
,-edan 1862 rog i,Ur,(l:1TIJ
till en häJ1tw1.lsjiifrning.
De hästrasr.r 1r,1u, (mvi,ir1d~
ti<tr deti enge4k'1 CJyde.wlale
uch b,,lgi.$Jw (trt/,m.11rt-hiistJ,-n.

l{JAJ-.l,IA~ Q'tl'O NATHORST (1821 -1899) var
son till Johan Theolil Nathorst. som på
Lan.lbruksakaderniens uppdrag förestod
Akademiens schäferiverksaml1et på egendomen Nas ijönköpini,'l! liin·och från 1841
ulSågs till Lantbmksakadcnliens sekrete•
rare. S011en Hjalmar Natborst gcnomgicl<
Degebergs lantbrnksinscirui, studerade ängs,,attning- i Tyskland och Schweiz och var en
tid sC-kr<uelarc i b~de Södermanlands lans
FIS och Älvsborgs lans tlOl'ra HS m.m. inn•
a n han l8(\l blev förste förcStåndare vid
Ah.1arp,s lantbruksinst.itut med. proif!ssors

narnn . .N. sökte genom au ,~ppouunra till

plöjoingllr.åvlingar lära lantbrukarna,a1lanvå11da p log och utgav e n handledning i
plöjrting. N. ski$$erade tidigt sina krav loc
det svenska jordbrul(ets urveclding: högre
lanLbrtiksunclervisning. agri.kulcurkemiska
försöksanstal,er, en allman 11'dikningsplan,
en aUinän geologisk undersökning, gcognosti;;ka• kanor fö,· hela landet, forbättrad
boskapsskötsol och cll Jordbruksminis1eri•
um. N:s u,,den'i~oingså:mncn var lantbru,kse);onomi ocb husdjurslära. Efter några år
övertog han även uppgifren ,sorn sekreterare i Mal,nöl,us läns HS, u1g-av tidvis Ti<!skrift för [)\ndtlrnshållning och därefter
sällskapets tidskril't. Han var en av de törsta
au (örorda fröko mrollans1aJcc1~stäflde upp
en av dt l ,3\'alS för$ta sepa.ralOn:r vid Alnarp, ivrade för-sockerbec<odling och hävdade d~ naturvetenskapliga töoe.n -..\Om grun--

den fi>r

an lantbrul<sun(lervisntng. IJnder

ISQ()- och 70-talen hyggde han upp Alnarp.s
lantbruksU1$tit11t· till en ledande ställning I
Sydsverige ifrå1,-.. r,o, l kerbn,ke,, h usdjurs"
skörse"ln och mcjeriJ1~mte:ringctn. N. v-ar en.

a,•de främsta kr;lfter sc;,mjåmteJ.P. Arrhellius på sin Lid arbetade förjoxdbrµke1sutvcck•
ling. N. tog i börjar, av Jg6().1~let iniLiativ till
Jlera förenlngsvcrksamheter på jordbrukel>
.o, uråde, så.som e,--v, häsmvelsförcning i Skåne
och landets första lantlm,l<.sklubb. (Svenskt
Riograliskl lexikon band 26 s. 392 0). ❖

* Geogoostisk (g1·ek)

s jordkunskap, gammal term lor beskriV',Ulde geologi. (Bra
Böckers lexikon band 9 s. 168).
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behov företrädesvis tjenlig hästrace ". 111 Man fick
också så småningom detta stöd genom en
Kungl. kungörelse 1874 angående "ordnandet av landtbeskälleriet inom riket och prisbelönande afhästar". 112 Bland dem som tidigast
gick i bräschen för hästavelns främjande
genom föreningar först och främst i Skåne
märks professor Hj. Nathorst, Alnarp. Han
står tillsammans med ett antal framstående
jordbrukare i Skåne 1862 bakom ett upprop
och en inbjudan i Tidskrift för Landthushållning till en ''Föreningfdr hästavelns befrämjande" med förslag till stadgar och andra åtgärder. Denna förenings mål, uppbyggnad
och funktion är noggrant angivna i det publicerade stadgeförslaget, varur bl.a. kan noteras att föreningens ändamål vore att väcka
och underhålla ett allmänt intresse för hästaveln i landet samt att uppmuntra åtgärder
för en rationellare uppfödning och behandling av ungdjur. I övrigt skulle man uppmuntra enskilda att begagna beskällare av
utmärkt kvalitet, utge en periodisk tidskrift

med inriktning på föreningens målsättning
och dess program i övrigt samt i övrigt vidta
åtgärder för upprättandet av en stuteribok
för Skåne. 11 ~
Under 1840- och 50-talen resp. 1860- och
70-talen ser rapporterna från de olika sällskapen sammanfattnings- och fortsättningsvis ut på sätt som framgår av tabellerna III:4
och III:5. Alla de angivna insatserna i form
av utplacering av avelsdjur gäller säkerligen
inte i första omgången föreningsbildning
utan också olika bolagsformer; de innebär
dock m edvetna och gemensamma åtgärder
för stimulans av djuraveln ute i bygderna
och på sikt ett möjligt bedrivande av verksamheterna i föreningsform.
Vid allmänna lantbruksmötet 1855 konstaterar man i en av diskussionspunkterna
att nötboskapsavelvar den del av lanthushållningen som fordrade mest uppmuntran och
stimulans och man frågade sig hur detta
lämpligast borde ske. Svaret blev att man
genom att "allmänna täflingsmöten årligen

Tabell III:4. Exemplifiering av produktionsföreningar m.m. under 1840- och 50-talen.
1841
1840-tal
1843
1847
1848
1849
1850
1853

1854
1855

1856
1857
1858
1859

Värmland: Tjurförening, 500 R.:dr i stöd från HS; endast några få år, därefter H S huvudman
Värmland: 2 hästavelsföreningar, 1846 sammanslagen till en
Malmöhus: Socknevis underhållna tjurar bland allmogen.
Uppsala län: Reglemente och föreningar för hästavelns förbättring
Örebro: Reglemente och föreningar för hästavelns förbättring
Kronoberg: Reglemente och föreningar för hästavelns förbättring
Södermanland: "Förening på aktierför hästaveln"
Uppsala län: Bolag för tjurhållning av ayrshireras, hingstföreningen framgångsrik, premier d :o
Östergötland: Förening för hästaveln har inköpt 7 hingstar av norsk ras
Värmland: Föreningen för hästkulturens främjande har nu 6 hingstar
Södermanland: Hästavelsföreningen håller 8 hingstar
Kalmar län: Sällskapet prövar med bolag för ayrshiredjur
Västernorrlands hingstförening under bildande
Örebro län: Hästavelsförening har införskrivit 4 h ingstar
Örebro län: H ästavelsförening verksam i åtta år; höga betäckningsavgifter för nötkreatur
Gotlands län: Bolag för hingsthållning bildas
Uppsala län: Hästavelsföreningen håller 9 hingstar
Göteborgs och Bohus: Enskilda föreningar för stamholländeri och hästavel.
Värmland: Hästavelsföreningen lider av foderbrist.
Östergötland: Hästavelsföreningen har givit bättre beskällare
Södermanland: Påpekar flera gånger under årtiondet att hästavelsföreningen varit nyttig
Halland: Hingstförening för länet i verksamhet
Örebro: Hästaveln bedrivs med framgång, 1859 5 hingstar
Gävleborg: Enskilt stamholländeri bildat genom aktieteckning
Älvsborgs s:a: Stamholländeri genom aktieteckning.
Halland: Hingstförening med 3 rashingstar, stöd till häradsvisa tjurföreningar.

Källor: KSLAT, berättelser från lantbruksmöten, lantbrukstidskrifter m. m. under 1840- och 50-talen.
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kunde tillställas, hvid vilka belöningar utdelades"
skulle kunna ge stimulans till en bättre avel.
Man enades vid mötet om att ingå till Kungl.
Maj:t med en ansökan om statliga medel för
att kunna dela ut premier till goda avelsdjur
såväl vid länsvisa som allmänna lantbruksmöten och djurutställningar. 114 Liknande
frågor blev sedan ställda vid de flesta lantbruksmöten. Importen av avelsdjur från utlandet startades redan under 1850-talet.
Huruvida denna import var riktig eller inte
var föremål för många diskussioner och
1858 uttalades vid det allmänna lantbruksmötet att "... de for landet ej passande, vid Stamholländerierna befintliga, boskapsracema måtte
avskaffas för att ersättas med bättre... " 115
1871 ställer man så frågorna både om
utställningarna haft avsedd verkan och om
statens stamholländerier varit nyttiga. Om
utställningarnas nytta var man tämligen
överens men beträffande stamholländerierna och schäferierna framfördes en hel del
kritiska synpunkter. Att meningarna var
d elade illustreras av följande ordskifte statskonsulenterna emellan: A. Nathorst menade
att de bidragit till "att stegra den redan förut

högt uppdrifna smaken för korsning, hvilken
oftast verkstälts utan den ringaste insigt och derför understundom medfört de underligaste produkter"... Direktör Hofman- Bang genmälde
mot detta: "Mot en sådan tillvitelse måste jag på
det kraftigaste protestera." 117
Också från 1870-talet berättar man om
tjur- och hingstföreningar även om det nu i
högre grad är mejeriverksamheten som intagit blickpunkten i sällskapens rapporter.
Således kan noteras att Skaraborgs län satsar
stort både på nötkreaturs- och hästaveln
genom frikostiga anslag; till avelstjurar anslår sällskapet 20 000 R:dr för inköp av 26
tjurar och till föreningen för hästaveln
18 000 R:dr i lån, vilket senare resulterar i
stora framgångar på bägge dessa avelsområden. I Göteborgs- och Bohuslän har HS i
början av 1870-talet 7 hingstar, 13 tjurar, 21
baggar och 7 par svinkreatur utplacerade,
vilket antal successivt utökas; om det var föreningsformen som användes är dock tveksamt. 1871 påminner Lantbruksakademien
ännu en gång om att hästaveln kan främjas
genom föreningar för uppställning av beskällare av d e olika hästraserna. 1876-77 har

Tabell III:5. Exemplifiering av produktionsföreningar m.m. under 1860- och 70-talen.
1860
1861

1860-tal
1861

1864
1866

1868
1869

1871
1872

1874
1876
1878
1879

Hallands län: Tjurföreningar har med stöd av sällskapet bildats inom fyra härader
Kalmar n:a län: Hingstförening bildad
Kopparbergs län: Enskilt stamholländeri bildat genom aktieteckning
Uppsala län: Stamholländeri genom enskildas aktieteckning (von Knemers initiativ)
Västmanlands län: Stamholländeri genom enskildas aktieteckning
Örebro län: Hingstföreningen håller 7 hingstar
Skaraborgs län: Tjurförening i Korsberga
Kristianstads län: Statliga hingstdepoten på Bäckaskog välgörande för hästaveln
Skaraborgs län: Förening för nätboskap, 13 tjurar väl utnyttjade liksom två baggar
Västmanlands län: Inköp av tjurar, baggar och galtar; Biavelsförening på aktier bildad
Göteborgs- o Bohuslän: 2 norska hingstar, 4 tjurar av ayrshireras och 6 par svinkreatur anskaffade
Hallands län: Avelstjurar anskaffade och stamholländeri inrättat
Skaraborgs län: 20 st. avelstjurar, 20 000 R:dr till boskap sstammens förädling; förelling för
hästaveln får 18 000 R:dr i lån i slute t av 1860-talet
Blekinge län: Hästaveln främjas genom föreningar för beskällare
Skaraborgs län: Hingstföreningar utövar fortfarande nyttigt inflytande
Södermanlands län: Hästavelsföreningar nyttiga
Älvsborgs n:a län: Brist på goda hingstar
Kalmar n:a län : Förening för hästavelns förbättring tillkommer
Västerbottens län: HS har utstationerat hingst av norsk ras och 4 tjurar av ren Algauer
Södermanlands lä n: HS fortsätter att utplacera hingstar och tjurar
Örebro län: Hästavelsförening får lån och bidrag på 2 000 resp. 1 000 kr
Jämtlands län: H ästavelsförening bildad 116

Källor: KSLA T, berättelser från lantbruksmiiten, lant&rukstidskrifter m. m . under J 860- och 70-talen.
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av<:lsbcfrämjande åtgärder av denna 1yp
spritt sig även till Norrland, detta giiller bl. a .
Cävieborgs och \l;\<rerbolten;; län; fr~n <.ler

$enare rapporteras au man utstcuioncr;_,t en
norsk hingst och 4 1jnrnr av ren Algmu, r1·a.s.11• ÅJ· 1879 kommer cu hästavelsförll11 i, 1g
till Slånd ä\'en iJämtltmds län .,rn
Di! statlig., holländcricrna blev (rån I 870rnlet efter hand awecklade ruen frågan om
d e utlånd$ka rasernas :un-i iodning å terkom
pa nytt vid de allmänna lantbruksmöte na
IR76, 1881 och 1906. Vid d et förssa tillfället
i.., lade en friherre Herm elin något yrvaket
om nyt tan av lju.rförcningar utan a11 1ydLigen kiim1a till de redan tidigare förekomm,Ulde i lande1. I stället talar h11n o,usåclana
fön.:ningar i Preussen liksor11 C. Warholm
friin Skåne redovisade <le redan för lä nge
sedan s kä nkta tj u rarna till varje härad på
Vil lkor a 11 man bild ade en fö re,1ing som
skulle ha väTd om <ljuret. Dessa fjurnr blev
dock inw lllll)''U"de av allmogen, I stället
;in,<ändes 110 pengarna bl.a. till bdö11i11gar QC/,

pumtiervid lll:itäll ningar.1:."•

Arrmieringslanken vächs
Tunken på /1r,n1it1ingm, 11ii1bii.,k1t/1åven 1~d <le
allmån11a huubruksmötena v~cJttes uu od,så, vliket 1Conså1wb1gen ble~ cu av de viktigaste medlen för a, r s nabbare få fra.m rasmässigt och eko11owjskt go(la boskapSSLammar. Vid d en tiden ( 1881) hade ock~å S.
Flach på Prinshaga i Skarabo rgs län prckn•

lt:1-a.1 sill premieriugssystcin, vi1ktsl giveLvis
första g-.l.ngen skedde vid sa.m111an trådc med
\/alle härads lantbrukskll1bb. Premie ring
en lig , Skaraborgssys1em et fö,·ekom också
redan 1883 i nio sällsl<apsområd e n. Vid det
a ll manna lan tbn1ksmö1cL l 886 harle samtlib'll HS i l,u1det ana,nma t detta system och
frågan om boskaps,weln utvecklats till "H urtJ-

/edes slw/n de i11he,rsrka bo.shapsstmm1111m11 liim/1•
ligllsl ltumwfiil'ådltis li/1 kor1s/1111ta nw,rjö,· prod11ktum ,w mjölk w/1Ml/?"'"
Geno m besl ut a~ Kungl. M~j:t blev n u
också statliga me<lel aaslagoaförändarrnlkc
au sprida premte1·ingsfö1·far,\lldct till b.ndeLS samtliga delar. De11 fortsana beskrivningen av hnr premiering och ave:lsarbete

FRF.:Ok1!-. Cn~1:,"l'EP. SIGl~I\JNO, " Smc&"". FLAC:u

( 1857-1·9'2'1) ""' \liistgöte och blev efter en
korcare officer.,ba,!a ägare till egend omarna Prin~haga och Okull i Sk~rahc:,rgs 1:111 . I
h u\l\ldsa.k ii~rikmd p~ bo,kapsskotscl (a.y,,
sbire) framlad<, ha11 1881 sitt fö rslag tiU •1'►
tematisk nötkrcall.lrspremiering. F. fick 1889
Kungl. M,y:ts uppdrag arL uc,rbcrn föt,s1ag
till nö11\oskapsp1 e1\1iering rör hela landet.
vilke ri genomfördes 1891-92. JI. v-.tt under
lång 11" driv-.indo krafi i VaUe hät-&ds lalllbrukSklubb och engagerad i Skaraborgs
Ui)l~ HS S:\ffil vid,1r e stvrelsele(lai,101 i svenska rnosskultudöreninge-11 . Hans djurhesäu.-

niug h.c mfördc många priser och 11\edaijer
vid olika lanlbn.1ksmören~ LedaauoL av Lanthrnk.sakademien blev han 1884. (Svensk,
biograli.skt Jcxikuu band 16. s. 99 f). (Sena,.., p01•t räueras Vllh. Y1a<:h. Av biografierna
fram1,'lir ingenting Rlarc 0111 llli cle ivå pe1·so11c111a med cttc.rnam11et Flad, skulle var.1
slakt med -.u.wclra; an olickräftad 11ppgifL
~äger dock a ltde v-.r ,;y,,sjin~ar). ❖
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och de i samband därmed utvecklade föreningsformerna gestaltade sig från 1890-talet
och framåt framgår av kapitel VII. Under
hela denna utvecklingsperiod finns hushållningssällskapen med i sammanhanget som
moderorganisationer, kunskapsgivare och
stödjande parter, även ekonomiskt. Det ekonomiska stödet ges i flera former: dels som
räntefria lån med relativt korta amorteringstider, dels som rena bidrag utan återbetalningsskyldighet eller som individuella premier till framstående djurbesättningar,
odlingsinsatser, tekniska uppfinningar o d.
På grund av sällskapens skiftande ekonomiska förutsättningar är det dock tämligen
ojämnt fördelat över landets olika delar.
Sammanställningarna i tabellerna III:4
och III:5 ger en föreställning om tillkomstår,
associationsform och inriktning av de under
denna tidsperiod vanligaste arbetsformerna
på husdjursområdet. Som framgår är det
fråga om en provkarta på associationer av
skiftande slag och att det under dessa decennier förekom en konkurrens eller i varje fall
en ömsesidig växelverkan mellan de rent
statliga, de enskilda initiativen och de mer
"gemensamt" betonade arbetsformerna. 122
Från 1859-60 uttalar stamholländeristyrelsen i enlighet med den då rådande uppfattningen att "husdjursstammens förbättring i
högre grad borde ligga på enskilt eller föreningsmässigt ansvar". 123 Lantbruksakademien fäste
också i cirkulär av den 16 d ecember 1887 på
nytt hushållningssällskapens uppmärksamhet på möjligheterna att bilda t,jurföreningar
för att lösa rjurhållningen liksom på sällskapens möjligheter att direkt stödja dessa. 124
Då är vi nästan framme vid nästa etapp i utvecklingen, då man mer systematiskt började utnytrja produktionsföreningar av olika
slag, vilket behandlas vidare i kapitel VII.
Gemensamt för alla arbetsformerna är att
de är uttryck för grundläggande agrara intressen hos nära nog samtliga lantbrukare,
stora som små men att de praktiska åtgärderna i början framför allt omfattade de större.
Produktionsföreningarna på husdjursområdet utgör därmed en viktig agrar sarnverkansformen under den period, 1840-90,

som föregår det mer utpräglat handelskooperativa skedet. Utvecklingsmässigt har
detta rimligen minst lika stort intresse som
den senare period, då marknadsinriktade
kooperativa organisationsformer tillkommer
och efter hand sätter sin prägel på jordbruket. Men även inom andra utvecklingsområden, såsom olika tekniska och specialiserade produktionsgrenar, förekommer en
liknande primär organisationsbildning som
senare behandlas närmare.
Eftersom de av staten upprättade holländerierna aldrig fick den betydelse man hoppats på, ( därtill bidrog att de råkade ut för
den besvärliga sjukdomen lungtuberkulos12") blev de mer bestående associationsformerna de olika på frivillig grund bildade
avelsföreningarna och - bolagen för hästar och
nötkreatur. Hur de fick sina mer slutgiltiga
former skall också beskrivas närmare i följande kapitel VII.

Får- och svinskötsel - inga tidiga
föreningar
Fårskötseln hade gammal hävd i landet och
de inhemska fårraserna hade förbättrats
genom en rad åtgärder under 1700-talet och
1800-talets början. Statliga stamschäferier
inrättades från 1820-talet och fåraveln nådde också under 1830-talet sin högsta blomstring.126 Från denna tidpunkt tillkom en särskild styrelse för schäferiväsendet, vilken i
praktiken utövades av Kommerskollegiums
chef G. Poppius. Tjänsten som statens konsulent övergick från 1831 till två bröder
Hofman-Bang, vilka i tur och ordning innehade den. Därefter tillträdde en son till den
ene av bröderna och rjänstgjorde fram till
att de statliga schäferierna avskaffades i början av 1870-talet.127 Avskaffandet av tullar på
ull m.fl. åtgärder gjorde det dock allt svårare att få lönsamhet i den svenska fårproduktionen och man kan efter hand notera ett
alltmer avtagande intresse för denna verksamhet. Under dessa förhållanden med
schäfe rier i statlig regi och dessutom dåliga
ekonomiska villkor förelåg inga goda förutsättningar för föreningsbildning på området.
97

Vid både 1850 och 1855 års allmänna
lantbruksmöten aktualiserades frågan huruvida korsningen av inhemska får med utländska baggar varit framgångsrik. Även vid
mötena 1858 och 1862 ställdes denna fråga
liksom frågan om "... svinaveln blivit befrämjad som den förtjenm: .. "128 Statens engagemang i schäferiväsendet awecklades 1871
genom att djuren överläts till enskilda personer. Därefter övertog flera av hushållningssällskapen verksamheten med import och
utplacering av olika rasdjur. 129 Fårskötseln
fick dock aldrig någon större betydelse i
Sverige. Någon gång ställdes frågan vid lantbruksmöten varför "fåraveln försummades" av
de svenska lantbrukarna m en blev heller
inte särskilt väl besvarad; den utländska konkurrensen och därmed dåliga lönsamheten
var avgörande.
För svin och fjäderfä skulle det också dröja
ganska länge (fram till sekelskiftet eller
1900-talets början) innan på längre sikt livsdugliga föreningsformer hade sett dagens
ljus. 1876 konstateras i Landtbruksakademiens Tidskrift att "svinaveln i landet befinner
sig på en föga utvecklad ståndpunkt". Under
1880-talet började man emellertid frångå
den gamla inriktningen på "stora späcksvin"
till förmån för svin i storleken 70-100 kg
levande vikt, vilka efterfrågades på den engelska marknaden. Vid samma tid medverkade HS i Skaraborg och Älvsborgs län att bygga slakterier i Göteborg och Herrljunga. 130
Före denna tidpunkt (1880-talet) finns intresse för fjäderfä omnämnt endast vid något
enstaka tillfälle, nämligen i Stockholms län
1859. HJD anger också att före 1880-talet
saknas nästan fullständigt uppgifter om
fjäderfäskötsel; de ansågs antingen "som lyxföremål" eller "illa tålda snyltgäster". Från
1880-talet vaknade dock ett livligt intresse
för hönsskötsel och fjäderfäföreningar liksom hönserier bildades; förrjänsten härav
kunde i huvudsak tillskrivas föregångsmannen A. Lagergren 131 • I början låg dock ett
mer hobbybetonat intresse bakom uppgifterna att fjäderfäföreningar åtnjutit bidrag
från hushållningssällskapen i Stockholms
och Västmanlands län vid 1890-talets början.
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Vi återkommer till detta i samband med
redovisningen av andra produktionsföreningar i senare kapitel. (Kap. VII) .

Tendenser i utvecklingen sammanfattning 1830-90
Sammanfattningsvis illustrerar framställningen hittills att associationsbildningen
perioden 1830-90 tidigast innebar en inriktning mot allmänt samhällsnyttiga funktioner men med agrara behov och intressen
klart skönjbara. Några huvudtendenser ifråga
om karaktären och inriktningen därav kan
dock urskiljas. De tog sig tidigast uttryck i
sparbanker, hypoteksföreningar och olika försäkringsformer, även sociala sådana. För de båda
förstnämnda föreligger siffror som i någon
mån kunnat belysa omfattningen. För de
olika försäkringsformerna är det svårare att
få grepp på omfattning och utbyggnad,
eftersom det i använt material på detta
tidiga stadium endast förekommer spridda
uppgifter om ansvarssummor o. d. Även
senare utskiljer sig försäkringsformerna från
övriga genom att man inte redovisar personliga medlemmar.
Vidare kan konstateras att det tillkom ett
associationsväsende för att tillgodose produktionsbehoven, främst djuraveln på de enskilda
gårdarna. Från 1840-talet inriktas således
intresset mot de mer rent agrart betonade
organisationsformerna, såsom hingst- och
tjurfdreningareller motsvarande bolag. Någon
klar föreställning om antalet bolag/föreningar
av olika slag kan inte åstadkommas från
dessa källor och perioder; jordbruksstatistiken förblev under lång tid framåt ett svårlöst problem. Ansträngningarna i dessa avseenden inriktades också framför allt på mer
grundläggande uppgifter om arealer, produktion o.d. När det gäller föreningar är de t
naturligtvis från början fråga om enstaka
exempel som visserligen under perioden
sp1ider sig över lande t och flertalet län men
som knappast blir mer allmänna och allomfattande. I spåren på avelsföreningar och
stimulansen till djurproduktion kommer
redan under 1840-talet de första indika-

tionerna om en ökad mjölkproduktion, från
1850-talet alltmer accentuerad.
Allmänt sett är tidsperioden efter införandet av näringsfriheten 1846 och främst 1864
p1imärt liberalistisk och det fria och enskilda företagandet står i högsätet. Dock framstår förenings- och annat associationsbildande i många fall som en naturlig lösning av
olika agrara behov och problem; i vissa sammanhang förekommer givetvis ett motstånd
mot gemensamma arbetsformer men någon
samlad front mot samfällda företag syns inte
existera. Påtagligt är att de större lantbrukarna
så här långt är mest aktiva; detta gäller dock
främst inom hypotekskreditområdet samt de
angivna gårdsnära aktiviteterna på husdjursområdena, främst hästaveln. Däremot syns
de aldrig förstå grundtanken i Raiffeisens
agrarkooperativa sparkasse- och kreditföreningar; så förblir också kreditföreningar för
driftskrediter och jordförbättringsåtgärder
till sm å- och medelstora bönder ett av de
stora försummade kooperationsområdena i
den svenska utvecklingen ända fram mot
1930-talet.
På de olika försäkringsområdena lämnades ofta storjordbrukarna utanför de samverkansformer som gällde bönderna i gemen, vilket torde bottna i de gamla reglerna
om brandstoden. Valet av associationsformer är ofta pragmatiskt, ett resultat av slumpen eller kanske hellre av den kunskap som
initiativtagare och efterföljare mött förebilder till och haft tillfälle att inhämta. 132 Ett
konstaterande kan göras: Utöver hypoteksföreningarna kan någon klar kooperativ/
ideologisk inriktning inte skönjas; vi har i
stället på produktionsområdet e tt mer eller
mindre agrart/förkooperativt skede (förf. kursivering) i associationsutvecklingen med primära agrara föreningar blandade med bolag
och statliga verksamhetsformer. Kvar torde
dock stå att även om vi betecknar dessa samverkansformer som agrara rymmer dock
många av dem samtidigt ett klart kooperativt
inslag genom själva samverkansformen.
En reflexion ifråga om språkbruket må
vara på sin plats: När det gäller begreppet
förening är det påtagligt att man inom lant-

bruket i huvudsak använder det svenska
ordet - inte det främmande association redan så tidigt som under 1840-talet. I detta
avseende var man således efter tiden mer
modern än i de kretsar där man talade om
associationer. I referatet från en diskussion
om stängselskyldigheten och dess för jordbrukets utveckling skadliga verkningar vid
1846 års allmänna lantbruksmöte uttalas i
ett inlägg att "den fria föreningens väg" vore
det medel, varigenom man fortare än t.ex.
med premier skulle komma till rätta med
"ett av de svåraste hindren för jordbrukets förkovran här i landet ". 133 Varje lantbrukare hade
nämligen skyldighet att själv bygga och
underhålla de stängsel med vilka han ville
skydda sina grödor från de fritt kringströvande kreaturen. Detta borde ändras så att
varje djurägare i stället skulle vara skyldig att
inhägna sina betesmarker så att skada av
betesdjuren inte åsamkades andra. Nu kom
väl så småningom den erfordrade lagstiftningen, närmare bestämt 1857; 134 vid några
tillfällen rapporteras också bildandet av
s.k. "egofridsjöreningar"bl.a. från Halland och
Skaraborgs län, vilka dock troligen förekom
mer allmänt och även i andra landsändar. 130

Grunder för specialodlar- och
slöjdföreningar
Slöjdverksamheten - endast ett fåtal
föreningar
Tidsmässigt föreligger skäl att beröra de i
rubriken ovan angivna föreningsformerna
redan nu, trots att de delvis ligger något i
utkanten av de centrala jordbruksfrågorna.
Det existerar i många fall ett direkt samband
mellan specialodlingar/produktioner av olika
grödor eller djurslag och den omfattande
vävnadsslöjd med främ,st lin och ull ( förf. kursivering) som förekom särskilt i vissa landsdelar. Detsamma gäller också de föreningsformer som efter hand växte fram för att
främja och stödj a verksamheterna. I Älvsborgs län var denna verksamhet också nära
förbunden med och varubas för de omkringresande knallarna eller gårdfarihan99

deln. I Kronobergs län hade redan 1811 ett
lininstitut inrättats av överstelöjtnanten C.
Rappe vid Gårdsby. I övrigt var det i Norrlandslänen denna odling sedan gammalt var
bäst utvecklad; de främsta linodlingslandskapen var traditionellt Hälsingland, Ångermanland, Värmland och Småland. Det utsändes också undervisare från norrländska
län till en rad andra i landet eller omvänt
elever till Norrland för att inhämta kunskaper om linhantering. 136 År 1838 betecknas linodlingen som "den enda lönande" i
Gävleborgs län. Däremot misslyckades försök med silkesmaskodling - av naturliga klimatmässiga skäl - i bl.a. Göteborgs- och
Bohuslän vid mitten av 1830-talet medan linodlingen 1837 anges som framträdande i
länet. Från Hallands län rapporteras 1846
att det i länet förekommer "god husjlit med
ull" och att inkomsten därav uppgått till försvarliga 40 000 R:dr. År 1849 inrättas i Urshult i Kronobergs län en slöjdskola, vilken
senare skulle följas av många liknande öve r
hela landet. Jönköpings län rapporterar
dock 1849 en avtagande linodling liksom att
den i Gävle borg vid denna tid anses som
mindre lönande. En mamsell Granberg är
under 1840-talet aktiv i flera syd- och mellansvenska län med att lära allmogens kvinnor
och döttrar att hantera både ull och lin; i
samband därmed omtalas "dubbelspinningsmetoden ". 137
Statskonsulenten A. Nathorst började
1850 som konsulent för linodlingen i landet
och i Lantbruks-Akademiens Handlingar
återges hans rapporter från besök i flera län,
bl.a. Gävleborgs, Västmanlands och Jönköpings.1:1~ Flera hushållningssällskap anskaffade också ryskt linfrö av bättre kvalitet
och försåg intresserade odlare med sådant.
Av intresse kan också vara att notera anläggningen av en vävnadsfab1ik i Marks härad i
Älvsborgs län, varifrån man 1845 omtalar
"stor avsättning av bomullsvävnader", vilken
dock byggde på importerad råvara.
Trots dessa rikhaltiga indikationer både
på specialodlingar och i slöjd dröjer det till
1852 innan någon föreningsbildning omtalas. Då uppges från Jönköpings län att det
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finns en "association för linodlingen "; från
Irland berättas också om linförädlingssällskaper, vilket illustrerar att information om
motsvarande föreningsformer i andra länder förekom. Under 1860-talet började större uppmärksamhet ägnas åt alla former av
hus- och handaslöjd för att lätta de ekonomiska svårigheter som på olika håll rådde
inom jordbruket. Det finns alltså anledning
uppmärksamma att det var denna mångsidiga slöjdverksamhet och bisysslor av olika slag
i bondesamhället som låg bakom bl.a. de
från sekelskiftet allmänt uppväxande hemslöjdsföreningarna. Träslöjden hade också
sin grund i att man sedan gammalt tillverkade alla redskap själva på gårdarna.
Under början av 1870-talet initieras av
Lantbruksakademien en allmän kampanj
för att främja hem- och husslöjderav allehanda
slag; detta naturligtvis för att befolkningen
skulle kunna förstärka den knappa försörjningen från jordbruket. Det utgår också från
1872 statligt stöd till kringresande slöjdkonsulenter för rådgivning och kunskapsspridning på detta område. 139 Årsberättelserna
från sällskapen domineras 1875 helt av sådana insatser. Bland dessa märks bland alla
allmänna främjande åtgärder exempelvis
centralslöjdskola i Kristianstads län, korgmakeri i Örebro och Gävleborg, modellkammare i Jämtland och slöjdskrifter på finska i
Norrbotten. Under de följande åren på
1870-talet kommer många insatser som uppföljning av denna kampanj, mest i form av
utbildning av folkskolans lärare och inrättandet av slöjdskolor. I Västernorrlands län
bygger man exempelvis tre slöjdskolor i anslutning till sågverk, vilket rekommenderades allmänt för norrländska län .
Lantbruksakademien följer upp ansträngningarna för husslöjdemas främjande såväl
under 1870-talets senare del som under
1880-talet. I Handlingar och Tidskrift återges 1875 och 1879 särskilda sammandrag av
HS' åtgärder för husslöjderna. 140 År 1884
gör Akademiens förvaltningskommitte en
inträngande granskning av samtliga HS och
deras åtgärder som grund för beviljandet av
statsbidrag; de motspänstiga eller ointresse-

rade länen, som t.ex. Kristianstads och Malmöhus län, får svidande kritik för otillräckliga eller uteblivna åtgärder medan andra,
såsom Jönköpings och Älvsborgslänen i
motsvarande mån tilldelas beröm. 141
Lantbruksakademiens förvaltningskommitte är mycket klar i sin målsättning för
åtgärderna beträffande slöjdverksamheterna: De med statliga bidrag stödda verksamheterna skulle komma den breda lantbefolkningen tillgodo; yrkesutbildning skulle inte
få gynnas; mycket satsas på att fortbilda folkskollärare i slöjdkunskaper. Föreningsbildningen för att den vägen stödja slöjdverksamhetema är dock ännu så länge ganska
sällsynt. I Stockholms och Uppsala län inrättar man tidigt en central-kommitteför slöjden
i vardera länet med ett anslag på 1 500 kr.
Detta anger en väg för lösning av behovet av
en stödjande kraft för slöjdverksamheterna;
senare tillkommer i Södermanland en särskild slöjdnämnd; även i Kalmar läns södra
HS fungerar en särskild kommitte för övervakning av verksamheten. Under 1870-talet syns
Älvsborgs län vara det enda med en fristående slöjdförening, till vilken sällskapet överlämnat ledning och kon troll av husslöjden. Föreningen erhåller också ett betydande stöd;
Älvsborgs läns HS beviljar 1878 slöjdföreningen ett anslag på 3 500 kr. I en redogörelse för slöjdverksamheterna år 1884
anges också att en slöjdföreningär under bildande i Örebro län liksom att Kristianstads
län inrättar en central-kommitteför insatserna
på husslöjdens område. 142 Eljest syns förvaltningsutskotten i de olika sällskapen behålla
den direkta ledningen och tillsynen av slöjdverksamheterna.
Så gott som samtliga HS bidrar under
t.ex. 1879 med olika inslag för främjande
och stödjande av de olika slöjdverksamheterna och antalet slöjdskolor i landet anges för
1881 till 329; frikostiga anslag till sådana
förekommer i flera län. 143 1885 förekommer
slöjd undervisning vid mer än 600 folkskolor
i olika delar av landet. Det är påtagligt att
företagsamheten i form av sådana verksamheter är större i fattigare län och bygder; i de
rika jordbruksbygderna är man avsevärt

mindre företagsamma eller uppfinningsrika. Detta påtalas mycket tydligt av H. J uhlin Dannfelt i jubileumsskriften om Lantbruksakademien 1813-1912. Samtliga dessa
verksamhetsformer och specialgrenar är uttryck för antingen rent agrara intressen eller
för de övriga försörjningskällor jordbruksbefolkningen måste skaffa sig vid sidan av
jordbruket.

Fröodlar- och andra specialföreningar
Det var vid åtskilliga tillfällen under tidigare
skeden som klöverfrö- och gräsfröodling
förekom som överläggningsämne vid de allmänna lantbruksmötena (1846, 1847, 1848,
1858 och 1860). Vid mötet 1858 i_Jönköping
ställdes frågan vilken erfarenhet man ägde
av här i landet skördat klöverfrö eller gräsfrö
och om det inte förtjänade att, allmännare
än som skedde, ta frö av egna klöverskördar
för eget behov eller till avsalu. Detta var
under den tid då den ivrigaste propagandan
för ökad vall- och klöverodling liksom rotfrukts- och potatisodling förekom. Det mesta rödklöverfröet infördes dock alltjämt från
Holland. 144 1869 uppställde tysken Fr. Nobbe ett antal kriterier för fullgoda frövaror
som sedan i stor utsträckning blev riktningsgivande för verksamheten på detta område:
• äkthet (fullgod uppgift om art och sort)
• härkomst från lämplig ort
• grobarhet och groningskraft
• renhet från främmande inblandningar.
1880 ordnades också den första nordiska
frökongressen i Borås, följd av en andra i
Sundsvall 1882 samt en tredje i Trondheim
1887.1'1 5 Vid det allmänna lantbruksmötet i
Malmö 1881 återkom och tillmättes frö- och
utsädesfrågorna sådan betydelse att en särskild sektion för fröodling inrättades. Vid
Sundsvallsutställningen 1882 höll professor
Fr. Nobbe ett föredrag över utställningen
och dess resultat i vilket han stödde tanken
på en omfattande odling av kvalitetsfrö i de
nordiska länderna, som allmänt sett var
''berättigade att eröfra den europeiska Jrömarknaden ". Bakom detta låg bl.a. att Östergötlands
Jröodlarföreningbildats 1879 och vidare För101

eningen för Inhemsk Fröodling som var ett
samarbetsprojekt med fröhandlarna. Bakgrunden var bl.a. att det i ganska stor utsträckning salufördes ej tillräckligt tåligt
amerikanskt klöverfrö med dåliga odlingsresultat som följd. I Östergötland hade man
också inde lat län sområdet i mindre områden, s.k. kretsar inom vilka det vore lättare att vägleda odlarna samt hålla kontakt
med och kontroll över försöksodlingarna,
vilken modell tillämpades även i andra
län_ 116
Ur dessa verksamheter uppstod sn art
tankarna på frökontrollanstalter i de olika
hushållningssällskape n efter hand oftast i
kombination med kemiska stationer för
kontroll av foder- och gödningsämnen, varav den första tillkom i Halland 1876, sedan
man redan 1873 anställt en kemist. I KSLAT
år 1881 finns en redogörelse för de åtgärder
som vidtagits inom Halland. Denna följdes
senare under året av en cirkulärskrivelse
från Akademien till samtliga HS "Om fröodling och frökontroll" i vilken sällskapen
uppmanades att på samma sätt som Östergötland "bilda föreningar för fröodling av de
åkerbruks- och trädgårdsväxter" som kunde
odlas i lande t samt att upprätta frökontrollanstalter.147 Detta följdes snabbt av liknande
anstalter i flertalet län , vilka från början
stöddes av sällskapen och från 1887 även av
staten. 148 Det inleddes också ett fruktbart
samarbe te i länen mellan fröodlarföreningarna och frökontrollanstalterna. De senare
fick efter hand karaktären av statliga organ
och åtnjöt stöd av både staten och hushållningssällskapen.149
Vid den nordiska fröutställningen i
Sundsvall 1882 vinner fröodlarna i Östergötland framgång genom "vackra prover". 1" 0
Följande år har det tillkommit fröodlingsfdreningari bl.a. Kronobergs, Kalmar, Skaraborgs,
Väs ternorrlands, Västerbottens och Norrbottens län; några av dem hinner dock
"självdö" innan de i denna omgång är fast
etablerade. Professor Nobbe hade också
kartlagt de svenska fröodlarföreningarna av
vilka han omnämner hela tretton stycken
med tillkomst mellan 1879 för Östergöt102

lands del fram till Norrbottens 1883. Även
de övriga nordiska ländernas frökontor eller
motsvarande har kartlagts av prof. Nobbe;
modellen härför var den danska "Forening
til Kulturplanternes Forbedring" som tillkommit 1876. Även i Norge och Finland
hade föreningar av fröodlare tillkommit:
"Kristians amts Fröavlforening" och "Sydvestra Finlands fröodlingsförening''. Östergötlands fröodlarförenings stadgar redovisas
också av professo r Nobbe. 1''1
De lokala fröodlarföreningarnas uppgifter blir framför allt att underlätta anskaffning av de re nsningsmaskiner, frönötare
och annan utrustning som denna verksamhet kräver eller att bedriva själva verksamheten åt fröodlarna, vilket då ofta sker i föreningsform. Vid 1890-talets ingång börjar
dessa verksamheter bli tämligen väl utbyggda i de mest framträdande fröodlarområdena, främst genom frökontrollanstalterna
och med dem samarbetande fröodlarföreningar, något som påtagligt återspeglar primära agrara intressen som i sin tur genererar mindre, sekundära verksamheter. 152
Lantbruksakademien erbjöds också vid
denna tid (1880-talet) samarbete med brännvinshandlaren L. 0. Smith för att exportera
svenskt frö till utlandet. Smith bekostade
sändningar av olika slags frö- och utsädesprover till en rad europeiska länder för försöksodlingar, troligen i förhoppningar om
en framtida lönande exportverksamhet. Försöken därmed visade sig dock alltför svagt
underbyggda och avbröts snart. Det blev,
som H. Juhlin Dannfelt uttrycker saken,
"mycket tyst" om den framstående svenska/
nordiska fröproduktionen som skulle duga
för export på den europeiska marknaden. 10·,
I stället blev detta utgångspunkten för ett
idogt och systematiskt arbete i Sverige för att
förädla och utveckla inhemska sorter och
arter som på längre sikt kunde erbjuda bättre utbyte framför allt inom landet. Detta
arbete kom att utföras vid "Sydsvenska föreningen för odling och förädling av utsäde",
inrättad 1886 och sedermera benämnd
Svenska Ulsädesjöreningen. I Örebro bildades
också "Mellersta Sveriges utsädesförening''

,..

som dock snart nog efter viss inbördes rivalitet förenades med den förra till en gemensam utsädes- och förädlingsanstalt för hela
Jandet. 1s4 De flesta lokala eller länsvisa fröodlarföreningarna hann dock "självdö" efter
denna första högkonjunktur för fröodling.
Vid lantbruksmötet 1886 var frö av gräsarter och andra foderväxter ''fåtaligt representerade och av sekunda kvalitet"; undantag var
dock fröerna av skogs-, trädgårds- och handelsväxter, som väckte "synnerligt intresse".
Det svenska barrträdsfröet hade även i utlandet väckt "berättigad uppmärksamhet" och
mängden skördat frö omfattade totalt bortåt 30 000 kg i olika delar av landet. 155

Biskötsel urgammal färdighet
Biodlingens ursprung härleder sig från förhistoriska skeden och förekom också bland
stenåldersfolken i Europa, då man skattade
vilda bisamhällen. Så småningom lärde man
sig ta hem bistockarna och från 1700-talet
göra konstgjorda bisamhällen. I Danmark
och Norge var man före Sverige i detta avseende med organisationsförsök redan på
1860-talet. En nordisk biodlarorganisation,
"Nordisk Förening för Bivänner" tillkom
redan 1861, vilket innebar att de nordiska
organisationsförsöken var av tidigare datum
än de inhemska svenska. När sedan de nationella föreningarna kom till stånd hade man
fullt upp med att etablera dessa, varför den
nordiska föreningen lades ner. 156
Vid slutet av 1850-talet hade den framstående tyske biodlaren J. Die rzons metoder
för rationell biskötsel börjat spridas i Sverige. 157 Detta skedde bl.a. via en av Lantbruksakademien utsänd stipendiat och via
kunskapare utsända av vissa hushållningssällskap. Vid 1858 och 1860 års allmänna
lantbruksmöten diskuterades Dierzons metod och hur den skulle spridas i landet. Som
resultat därav bildas under 1860- och 70talen de första lokalfdreningama av bivänner,
men dessa blir inte landsomfattande vid
denna tidpunkt. År 1876 förekommer beskrivningar i Landtbruksakademiens Tidskrift om biskötseln och sådan stimuleras
också i olika delar av landet. I Stockholms

län startar 1880 en förening för biskötsel som
efter hand får flera efterföljare på olika håll.
Detta följs 1881 av Föreningen far biskötselns
främjande, som har en något mer övergripande målsättning, och en biskötarskola i Bie i
Södermanlands län. I Göteborgs- och Bohuslän utger "Biskötselns Vänner" en tidskrift; likaså tillkommer Svensk Bi-Tidning
redan 1880. I Landtbruksakademiens Tidskrift berättas 1880 om biskötselföreningar i
Tyskland och 1885 rapporteras att föreningar för biskötsel finns i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Göteborgs- och Bohus,
Kopparbergs och Gävleborgs län. 158 1887
har det tillkommit ett antal biskötarfdreninga1;
huruvida dessa är synonyma med de föregående framgår inte helt klart. 1890 omtalas
att två nya biföreningar tillkommit i Uppsala
län. Även här gör sig sambandet mellan biskötsel och fröodling gällande och därmed
även med jordbruksdriften i övrigt även om
det inte är lika påtagligt som sambandet linodling/ ullproduktion och hemslöjd. Den
fortsatta skildringen av biodlarföreningarnas formering utvecklas i följande kapitel.

Trädgårds.föreningarna tidiga
föregångare
Den första anstalt som verkade för trädgårdsodling i Sverige var Bergianska trädgården
som tillkom 1784 genom en donation av
läkaren och botanisten PetterJonas Bergius.
Landtbruksakademien upptog också omedelbart vid sin tillkomst 1813 verksamhet för
att främja trädgårdsodlingen. Främst bestod
denna i att från utlandet anskaffa fröer och
plantor av olika trädgårdsväxter. En frölista
från Bergianska trädgården utsändes också
av Akademien till hushållningssällskapen. 159
Även humleodlingen främjades genom utdelning av tre belöningar per län åt förtjänta odlare.
Föreningsväsendets utbyggnad på trädgårdsområdet började med att Svenska Trädgårdsföreningen bildades i Stockholm 1832,
startade sin stort upplagda tidskrift samma
år och hade omkring 1840 som högst nära
2 000 medlemmar. Efter denna modell bildades efter hand en rad trädgårdssällskap och
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-föreningar över h ela landet. 1841-42 tillkom
sådana i Värmland och Göteborg och Bohuslän, 1848 Östra härads trädgårdsförening i Jönköpings län i kombination med
en enskild trädgårdsskola, från 1856 ägnar
sig sällskapet D. B. W. på Gotland också åt
trädgårdsvård, 160 1857 bildas en trädgårdsförening i Skaraborg varifrån det 1861 även
talas om e n "trädplanteringsförening". År
1858 tillkommer Linköpings trädgårdsförening, år 1867 bildas Skånska Trädgårdsföreningen egentligen som en landskapsförening
för Skåne och 1873 Hortikulturens Vänner
med förankring i Göteborg. Vidare får även
Norrbotten 1875 sin trädgårdsförening,
Upsala Trädgårdssällskap bildas 1878 och ett
trädgårdsodlarförbund i norra Kalmar län
1879. 161
Eftersom dessa föreningar och sällskap
tillkom lokalt och mestadels utan inbördes
sam band var de av mycket skiftande karaktär
och inriktning. Flera av dem var under detta första skede mest vad man kan kalla "ideella intressesällskap" för samhällets toppar.
Det var en under 1800-talets olika decennier
uppflammande modefluga bland samhällets
främsta kretsar att ägna sig åt olika utvecklande hobbies; först var det trädgårdsodling,
senare blev fjäderfäskötsel ett annat hobbyområde. Trädgårdssällskapens mest betydande uppgifter blev i första hand information/
utbildning och spridning av både inhemska
och utländska fröer och plantor. Allt fler
hushållningssällskap understödde också efter
hand sina trädgårdsföreningar och så småningom anställde de också länsträdgårdsmästare för vidsträcktare uppgifter i länen.
Trädgårdsodling som binäring till jordbruket diskuterades också under hela 1800talet liksom folkskolans möjligheter att förmedla kunskaper i trädgårdsskötsel till
eleverna; de främsta uttrycken för denna
strävan blev efter hand de alltfler skolträdgårdarna. I samma syfte förekom fortbildning av folkskollärare i trädgårdsodling i
åtskilliga län under 1860- och 1870-talen.
Sin mer påtagliga agrara anknytning fick
strävandena först under det senar e skedet
från 1890 och framåt. Som de första .forening104

arna av yrkesmän inom trädgårdsområdet
bildades Stockholms Gartner-Sällskap 1848
samt Göteborgs trädgårdsmästarförening
1849. 16~ Dessa verksamheter berörs närmare
i senare kapitel X.

Torvutvinningen grund får associationer
1863 utlyser Lantbruksakademien en av
Kungl. Maj:t godkänd belöning till en populär avhandling om kolning samt om bränntorv och dess beredning. 5 000 R:dr anslås
också till två i kolning och torvberedning
kunniga personer som undervisare. Redan
på 1870-talet kommer därmed ett nytt produkt- eller branschområde in i rapporterna
från sällskapen, nämligen torvströ- och bränntorvstillverkning. Då omnämns för första
gången den från Kil i Värmland härstammande S. N . Samuelsson och hans torvmetod.
Denna var redan 1865 utexperimenterad och
belönas så småningom av Lantbruksakademien med en medalj .163 En mängd olika företag av såväl enskild som av Jöreningskaraktär
startar verksamhet inom torvindustrin. Den
närmare behandlingen av formerna och
inriktningen av föreningsverksamheterna
inom detta område hör dock senare kapitel
till.
Under lång tid genomför hushållningssällskapen i många län omfattande kartlägg ningar av torvmosseförekomsten; i
några mellansvenska län som t.ex. Örebro
arbetar man i flera år med sådana in venteringar. 1873 har bränntorv blivit h a ndelsvara i Värmland. Det bör måhända nämnas
att torvprodukter framställdes och användes i flera olika former: de viktigaste var
bränntorv och strötorv eller torvströ; den senare framför allt för användning i djurskötsel
och renhå llningsväse nde men i form av
torvmull även i andra sammanhang; ett sådant omdiskuterat ämne var torvens lämplighet som gödselmedel i jordbruksdriften
och inblandning i gödsel för att framför allt
binda ammoniak i urin. Senare tillverkas
även torvbriketter, torvpulver, torvkoks och
torvkol. Från Södermanlands län uppges
1876 att sällskapet anslagit 20 000 R:dr till
ett torvberedningsverk och i Örebro län

har under detta år framställts 340 000 tunnor bränntorv. 161
Genom senare systematisk kartläggning
av Sveriges geologiska undersökning (från
1917) beräknades torvmossearealen till
1,165 milj. hektar eller ca 8,2 procent av
landarealen, varav en del naturligtvis inte
var ekonomiskt brytbar. Här har vi ytterligare ett sammanhang där grundläggande
agrara behov och kompletterande näringsintressen samspelar och resulterar i industriell verksamhet såväl i form av enskild som av
föreningsmässig art. År 1886 bildas den
landsomfattande Svenska Mosskulturfdreningen med säte i Jönköping; genom dess verksamhet, som dock mer inriktas på uppodling av torvmarker, och odlingslånefonden
har på fem år uppodlingen omfattat hela 32
585 hektar för en kostnad av ca 6,4 milj. kr.
De flesta HS i landet ( 19 st.) ger 1891 bidrag
till denna förening som då också omfattar
närmare 3 000 enskilda medlemmar. 165

Lantbruks- och lantmannaföreningar
samt lantbruksklubbar
Den tidigast noterade "lantbruksföreningen"
kan härledas från Småland på 1840-talet;
den är dock inte någon "vanlig lantmannaförening" utan en sammanslutning av mer
agrarpolitisk karaktär, varför den tillsammans med några andra liknande behandlas
i annat sammanhang. Från samma årtionde
härrör också hushållningsnämnderna inom
t.ex. Uppsala m.fl. län, som på många håll
tidigt etablerades som underorgan för hushållningssällskapens inköpsverksamhet, varom mer senare. Kumm uppger för Uppsala
läns vidkommande att större delen av hushållsnämndernas affärsdrivande verksamhet
skedde i deras egenskap av underordnade
distributionsorgan till hushållningssällskapet, vilket fortfarande fungerade som inköpscentral som införskaffade och tillhandahöll varorna.166
På 1860-talet började emellertid ideella
lantmannafdreningar och lantbruksklubbar att
bildas. 167 Den första lantbruksklubben uppges vara den i Malmö med 1862 som rillkomstår. I Tidskrift för Landthushållning, ut-

given av Hj. Nathorst, Alnarp, omnämns ett
föredrag i Örebro Jandtbruksklubb redan
1861, vilket således indikerar att föredragsverksamhet under liknande former förekom
före Malmöklubbens tillkomst. Året efter
diskuterades en lantbruksklubb i Ulleråkers
härads hushållsnämnd i Uppsala län och
Uppsala lantbruksklubb är på liknande sätt
nämnd 1864. 168 Om uppgiften om Valle
härads lantbruksklubb i Skaraborgs län är
korrekt, är denna klubb från 1864 också en
av de första i landet i likhet med en lantbruksklubb i Hallands läns södra del från
samma år. 169 Även Stockholms lantbruksklubb (från början kallad landtmannaförening) är relativt tidig med tillkomståret
1878. Från Södermanlands län omtalas Nyköpings lantbruksklubb redan 1868; i denna
första omgång överlevde den dock endast i
fyra år. Under senare halvan av 1880- och
början av 1890-talen bildades ett flertal lantbruksklubbar i detta län som kom att utveckla betydande aktiviteter. 170
År 1865 bildades en lantmannaförening i
Hemmesdynge i sydligaste Skåne. Den var av
allt att döma en lokal ideell sammanslutning
med politiska och upplysningsinriktade aktiviteter.171 I Heimbygdas Tidskriftjämten
1952 beskriver N. G. Åsling tillkomsten av
Ny hems lantmannaförening i Jämtland 1891.
Den var från början en ideell förening, som
tog upp o ch diskuterade olika frågor med
anknytning till bygden eller av allmänt intresse. Initiativtagare var en från Västergötland inflyttad folkskollärare, senare bonde i
trakten, och deltagarna var genomgående
bönder och bondeungdomar från orten.
Åsling nämner också att ett par diskussionsämnen var bildandet av en mejeriförening
och en hästförsäkringsförening. Efter tio års
verksamhet och diskussioner togs frågan om
varuanskaffning upp och föreningen övergick till att fungera som inköpsförening.
Nyhemsföreningen är upptagen bland inköpsföreningarna i den första upplagan av
Lan tbrukskalendern 1908 / 1O. 172
Många andra liknande föreningar verkade längre eller kortare perioder på olika håll
i landet men är i flertalet fall inte närmare
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utforskade eller dokumenterade. De nu
omtalade föreningsformerna var kanaler för
det lokala upplysningsarbetet genom att
deras arbetsform i huvudsak bestod av föredrags- och diskussionsverksamhet och har
ibland beskrivits med ett nästan missaktande
tonfall; de vore inte "äkta" lantmannaföreningar. De bör dock på intet sätt betraktas
som mindre värdefulla eftersom de fungerade i informationsspridningen. De var den
gamla tidens motsvarighet till först de s.k.
föreläsningsföreningarna och senare studieoch diskussionscirklar eller RLF-avdelningar
och fungerade i någon mån som kollektiva
eller samfällt betonade informations- och
opinionsbildningsorgan. Det var genom
dem som många nyheter, ideer och mycken
kunskap kanaliserades ut till i varje fall de
intresserade bland "folk i allmänhet" inom
jordbruket och på landsbygden.
Ofta var dessa föreningars existens och
verksamhet beroende av någon eldsjäls
arbetsinsatser; betydelsen av de lokala o pinionsbildarna och -förmedlarna framstår
redan här klart. De var viktiga länkar i spridnings- och innovationsprocesserna. Hur stor
betydelse klubbarna/ föreningarna skall tillmätas är dock ej möjligt att avgöra, eftersom
de med undantag för ett mindre antal
monografier över enskilda lanlbruksklubbar
aldrig gjorts till föremål för någon mer ingående undersökning och analys. Osterman
bekräftar att de nybildade konsumtions-,
lantmanna- eller inköpsföreningarna i Skaraborgs och Västernorrlands län fortsatte sin
traditionella verksamhet som diskussionsklubbar efter att de etablerat sig som egentliga inköpsföreningar.
Efter hand började också en del lantbruksklubbar såväl som lantmannaföreningar att idka inköpsverksamhet, närmast som
efterföljare eller paralleller till sådan verksamhet i hushållningssällskapens e ller -gillenas regi. De utgör därför ett led i förhistorien till den på 1880- och 90-talen begynnande verksamheten i lokala inköpsföreningar;
något som den ovan beskrivna Nyhemsföreningen utgör ett exempel på. 173 Från
Västernorrlands län uppges 1878 att 35
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"lantbruks-föreningar" bildats som underorgan tHI hushållningssällskapet i länets 41
socknar. De av E. 0. Arenander omkring
sekelskiftet bildade lantmannaföreningarna
i detta län byggde i viss mån på dessa äldre
föreningsformer som var sällskapens underorgan; det fick också verkningar och influenser i flera olika sammanhang men hör
senare kapite l till.

Teknikutvecklingens associationsformer
De första vittnesbörden om den snabbt
framskridande mekaniseringen och tekniska omvandlingen avjordbruksproduktionen kommer redan vid 1800-talets början:
järnplogar ersätter årdret, järnharvar av
olika typer införs,järnvältar, tuvplogar, hästräfsor och såningsmaskiner kommer efter
hand till användning, dock vid olika tidpunkter i olika landsdelar under tiden ända
fram mot 1850-talet eller ännu senare. Dessa
kunde dock nyttjas individuellt och krävde
inte några "gemensamhetsanordningar".
Tröskmaskiner drivna antingen av vattenkraft eller av oxar/ hästar rapporteras från
1815-16, bl.a. i norra Uppland vilket även
Eskeröd anger. 1846 rapporteras om tröskverk även hos allmogen i Jönköpings län. 174
Från 1842 noteras i Lantbruksakademiens redovisning att" 350 sågar finns uppställde" i Västernorrlands, Kopparbergs, Älvsborgs, Kronobergs, Hallands och Kristianstads län. l KSLAT 1854 talas om ''flyttbara
sågverk för djurkraft" och 185 7 hade två ångsågar kommit till stånd i Medelpad samt" åtskillige vattensågar i länet". 175 Sannolikt var
hela antalet av de senare i landet åtskilligt
fler och drevs dels privat eller också i många
fall gemensaml av grannar och bybor. Förekomsten kan dock inte överallt ha varit lika
omfattande, eftersom de före ångkraftens
tid oftast förutsatte att vattenkraft fanns tillgänglig, vilket fanns i Norrland, många mellansvenska bygder och exempelvis Halland
men knappast i de mer utpräglade slättbygderna. Ett tidigare alternativ var dock att
sådana anläggningar drevs med djurkraft.
De drevs också ofta i kombination med
bygdekvarnar och var av den äldre typen,
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1880-talet. Genom att ta fram antalet från
fabrikerna levererade svenska tröskverk och
lo kom obiler kvantifiera r han också på ett
konkret sätt denna utveckling. Från 1890talet blir avnämarna också i n ågot stö rre
omfattning tröskverksföre ningar och tröskbolag.178 Den tunga och krävande lokomobilen, som krävdes för de större gemensamma
tröskorna, blev aldrig någon avgörande teknisk lösning för flertalet bönder utan i
huvudsak förbehållen större jordbrukar e.
För de mindre och medelstora innebär dock
utvecklingen av tröskverksföreningarna fram
under följande årtionden en sna bbare övergång till modern teknik än som eljest vari t
möjlig. Det vanliga antalet medlemmar är
20-30 per förening, vilka då erlägger insatser på 150-200 kr. När råoljemotorn blir
vanlig sker ofta en övergång till sådan eller
- i ett senare skede - traktor med remskiva.179
Den verkliga förvandlingen av d et betungande tröskningsarbetet kommer dock först i
och med att d ragkraften genom elektrifieringen blivit lättare tillgänglig; elmotorn innebär den verkliga förändringsfaktorn. Därför
hör också d enna typ av föreningsbildning
tidsmässigt hemma först i skede t efter 1890
och därmed i ett senare kapitel.

''Knappast något mänskligt var
främmande... "
Om vi ser på h ela perioden 1830- 90 förekommer bland mer udda associationsformer
de i huvudstaden 1833 bildade Föreningen för
silkesodlingoch den redan presenterade Trädgårdsfdreningen; de n senare fick under många
år stöd till sin trädgårdsskola genom Lantbruksakademiens försorg. Den sistnämnda
kan också - som vi redan kortfattat berörtses som föregångare till de m er specialiserade odlings- och organisationsformer som
utvecklas mot slutet av 1800-tale t. Speciellt
note rbart är a tt de t 1875 tillkom e n trädgårdsförening också i det nordligaste länet
Norrbotten vilken sedermera också arbetade med framgång.
Efter E. Nonnens start av lantbruksskolan
och -institutet vid Degeberg i Skaraborgs län
1834 bildar efter hand alltfler sällskap bolag
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ellerföreningar för drift atJ lantbruksskolor (förf.
kursivering). Redan 1842 inrättar sällskapet
i Västmanland e tt skogsinstitut på Västsura.
Andra ovanliga och tidiga föreningsformer
ärt.ex. skogssällskapet i Uppsala län 1851 med
von K.r;emer som tillskyndare och m ed inriktning på skogsvård samt en fö re ning fö r
att hålla skogsförvaltar e i Södermanland
1855. Annars är noteringarna från hela landet
o m misshushållningen med landets skogar
det mest påfallande ända fram till 1870-talet.
Från Västerbotten tar man 1852 till följande
starka omdöme om den obefintliga skogsskötseln: "Skogarnas förstöring (är ) till största
ytterlighet utsträckt", vilket dock inom något
årtionde förbyts i högkonjunktur inom skoge n _1ao
År 1830 omtalas också att man på olika
håll i landet ger premier "till rovdjurs utrotande" och jaktvård. Som gissningsvis mer tillfälliga företeelser kan noteras "skallgångsföreningar för rovdjurs utrotande" på Gotland från
1843, vilka troligen fö re kom i fle ra län. En
bekräftelse därpå är bl.a. uppgiften från
Västerbotten 1829 att i läne t "sistledit år"
hade fällts totalt I 090 rovdjur av olika slag,
däribland 40 björnar, 31 vargar och 7 lodjur.181 Vid 1850-talets mitt omnämnes jägargillen och fiskeföreningar på många håll. År
1856 o mtalas ett jägarförbund i Blekinge,
jägaregillen i Södermanland och ett tjugotal
år senare sägs från Kronobergs län att jaktföreningen i länet (Södra Smålands Jagtförening) är framgångsrik. 182 Liknande vittnesbörd förekommer från flertalet landsändar.
Ett enstaka ''Bolag.för odlingsfdretag" om talas
från Sunnerbo h ärad i Kronobergs län 1846;
troligen är dessa så vanliga och allmänna för
de m ån ga stora sjösänknings- och utdikningsföretagen att de normalt inte betonas
i årsberättelse rna. Däremot anges regelbundet de åkerarealer som vunnits för odling
genom nyodling, sjösänknings- och dikningsföretag.183 1870 avlämnas en statlig utredning
med förslag till ny lagstiftning inom vattenrätten; detta resulterar 1879 i ett riksdagsbeslut o m ny lag. Därvid stadgas bl.a. att de t
vid strömrensning, avdikning, vattenledning,
invallning eller bevattning av jord skall

bildas föreningar enligt vattenlagen av de av
företaget berörda. 184 Vidare omtalas en försäkringsförening för förlorade fiskeredskap
och bolag för havsfishe i Blekinge 1855 resp.
1857. Över huvud taget är bredden i associationsbildningen påfallande, återspeglande
också hushållningssällskapen som en i stort
sett samhällsomfattande institution, något
som var naturligt också av det skälet att
huvuddelen av samhället och dess inbyggare
utgjordes av jordbrukets och dess binäringars utövare och arbetande. Vid ett fiskerimöte i Lysekil 1868 uppställs ett annat udda
ämne till överläggning, nämligen om honsurntionsföreningar eller -bolag vore ändamålsenliga för fiskarbefolkningen: ''.Anses konsumt.ionsforeningar eller -bolagför inköp av livsförnödenheter nyttiga för de bohuslänska fiskaresarnhällena, och huru åvägabringa sådana?"
Något svar på frågan har dock synbarligen in te givits, eftersom man i diskussionerna av allt att döma aldrig hann fullfölja
den uppställda listan m e d diskussionsämnen.185 Frågan belyser dock att de nya ideerna på mångahanda sätt och olika vägar
sökte sig fram till landsbygdens/ glesbygdens
olika befolknings- och yrkeskategorier och
att dessa från 1860-talet på intet sätt gick
oberörda därav genom tillvaron.

Inköps- och varuanskaffningsföreningar
Det är påfallande att de tidigaste förebilderna för svenskt vidkommande - den på engelsk mark utvecklade konsumentkooperationen och de främst i Tyskland uppbyggda
kreditföreningarna bland hantverkare och
lantbrukare - inte fick några särskilt tidiga
efterföljare i Sverige. Den senare formen kreditföreningarna - hade stora svårigheter
att göra sig gällande i Sverige. Det dröjde
också - som vi tidigare sett- ända fram mot
sekelskiftet, innan konsumentkooperativa
försök visade sig mer framgångsrika och
kunde bilda grund för en riksomfattande
organisation. Ett tidigt och påfallande undantag utgör dock det välkända "Lagunda och
Hagunda häraders varuanskaffningsbolag"

från 1850, som blev den första fristående
handelsassociation som i huvudsak kom att
verka bland svenska bönder. För att få ett
innehållsmässigt påtagligare samband med
den 30-40 år senare uppväxande verksamheten med inköpsföreningar inom jordbruket skall vi här behandla denna organisation under den angivna rubriken inköps- och
varuanskaffningsföreningar.

Lagunda och Ragunda häraders
varuanskaffningsbolag
Enligt E. Kumm var hushållsnämnden i
Lagunda och Hagunda härader "rnoderkupan "
för det blivande varuanskaffningsbolaget. 186
Detta bolag uppfattas numera som det tidigaste, mest ursprungliga och livskraftiga
svenska försöket till en fungerande konsumtions- och varuanskaffningskooperation.
Initiativtagare och drivande kraft var landshövdingen i Uppsala län, R. von Krremer.
Det väckte uppmärksamhet i tidningspressen i landet och inte bara där utan också i
riksdag och regering. Det bildade sålunda
modell för flera hushållningssällskaps inköpsverksamhet och har ingående beskrivits
av flera författare, främst E. Kumm och W.
Sjölin, och fordrar egentligen ingen upprepning här. Vad som torde understrykas är
emellertid den modellbildande verkan som
hushållningssällskapens och Lagundabolagets inköpsverksamhet hade och som i olika
sammanhang i viss utsträckning förringats
från föreningsrörelsehåll. Tillkomsten av
bolaget ägnas även en notis omfattande två
sidor i "Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien" 1853 i vilken särskilt
understrykes att handelsverksamheten avser
"ortens jordbrukare" och de rent ekonomiska
fördelar d et medför för dessa. Det ''jörtjenade efterföljd jlerestädes " enligt redaktörens
mening. 18i
Det som är mest intressant är emellertid
historien om tillkomsten av bolaget och dess
förspel. A. Gjöres utgick 1919 ifrån att detta
bolag stod helt fristående och opåverkat av
alla ideströmningar vid tiden för dess tillkomst. Senare forskning har dock visat att
förhållandet var det motsatta. Geijer var som
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vi tidigare sett väl hemma i tidens associationstänkande; Geijer och von Kr::emer var
umgängesvänner i Uppsala. Det skulle därför vara egendomligt om den i övrigt väl
upplyste Uppsalahövdingen vore ovetande
om de kooperativa ideernas innebörd. Sjölin hävdar att von K.r::emer delade Geijers
alltmer klarsynta och liberala uppfattningar
om tidens problem och deras lösningar.
Geijers starka inflytande kan spåras redan
1846, menar Sjölin, då von Kr::emer håller
ett föredrag på Ekolsund och argumenterar
för bildandet av en hypoteksförening liksom
i att han ett år senare på egen bekostnad ger
ut stadgeförslag och teckningslistor till en
sådan förening.
" ... man känner även vilka stora och välgörande
verkningar den nyare tidens mäktiga hävstång
associationen - föreningen av enskildas krafter
under gemensam ledning till samma mål - förmått åstadkomma i alla riktningai: " 188

"Rösten var von Krcemers men anden Geijers ",
menar Sjölin som också utgår från att de
kalla och svåra svältvintrarna 1845-46 riktade von Kr::emers uppmärksamhet på varuförmedlingens brister och landsbygdsbornas
beroendeställning till handlarna i städerna;
allt existerande i hägnet av skråsystem, köpstadstvång och osunda kreditförhållanden. 189 von Krremer åtog sig uppgiften att
utarbeta stadgar för varuanskaffningsbolaget. De måste grundas på den nyss (1848)
antagna aktiebolagslagen och 1846 års handelsordning och måste godkännas i statsråde t. Samtiden visste ju inte av någon av
statsmakten garanterad förenings- och organisationsfrihet av nutida art. Det visade sig
dock att stadgeförslaget var så skickligt hopkommet att det varjuridiskt oangripligt och
kungen, Oscar I, godkände d e t i befintligt
skick trots halva ministerrådets och borgarskråets motstånd. Men ingen ville i grunden
förstärka detta skrås och handelns omfattande privilegier. 190
Så tillkom Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag i Örsundsbrotrakten av södra Uppsala län våren 1850. De
allra flesta av medlemmarna var bönde r i
Lagunda och Hagunda härader; dock kunde

soldater, torpare m .fl. medges medlemskap
genom att lösa halva och fjärdedels lotter.
Vale t av ort var ingen tillfällighet- von Krremer ägde själv en gård i närheten; dessutom
underlättade Örsundaån transporterna av
varorna till orten, där man anlade en brygga
och efter hand en mindre lagerbyggnad.
Bolaget arbetade både med förnödenheter
för böndernas produktion och för konsumtionsvaror. Det kunde, enligt E. Kumm, betraktas som en fortsättning och mer välorganiserad form av den inköpsverksamhe t som
sedan nära femtio år tillbaka utövades av
hushållningssällskapet och deras underorgan. 191 Det hela bottnade således i e tt
blandat agrart och konsumentbetonat intresse och tog sig uttryck i en i förhållande
till jordbruksdriften sekundär organisationsbildning av liknande typ som de kooperativa
organisationerna senare blev.
Bolaget var dock inte någon renodlad
kooperativ företeelse av de n art vi senare
avser; som "mönsterkooperativ" var det tämligen primitivt. Det grundades på andelar
eller lotter (aktier), vardera på 20 riksdaler
banco. Med varje lott följde en röst men ingen fick rösta för mer än tjugo lotte r. 192 Överskottet återgick till medlemmarna i form av
lägre priser. Sedan von Kr::emer på 1860talet upphört att hålla ett vakande öga på
verksamheten utvecklades den i icke-kooperativ riktning genom att lotterna/aktierna
samlades på en hand och bolaget övergick
alltmer till vanlig lanthandel. Rörelsen nedlades i början av 1890-talet. 193
Nu kan naturligtvis detta halvkooperativa
inköpsbolag betraktas som en tämligen isolerad företeelse i förhållande till de senare
(från 1880-talet) bildade inköpsföreningarna inom lantbruket, eftersom tidsavståndet
är så pass stort. E. Kumm gör dock en annan
och mer positiv värdering av Värmlands läns
HS' tidiga inköpsaktiviteter och dess efterföljare i andra sällskap än föreningsrörelsens "egna" historiker varit benägna att
göra. Osterman har i sin SLR-krönika utförligt behandlat tillkomsten och uppgifterna
för Värmlandssällskapets inköpsnämnd under den fyndiga underrubrike n "1803- Ett
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en lig! 1<111um. en "sextillbrig obrute11 str1111<öpslmditio,,". elt ol>tlaktat kapitel i kooperation•
e ns ddig-dre hi~toria (konsraterat or'nkri11g
l!l!iO} .'°"
Å\lcn nm clet ligger e n viss överdrift i de tca pa,uleude fin ,1s det imc hrller någon
anledning ;ut förring,i clenna sällskapens
tidig:1 ins111s. Övergång Lill lbdemdling för

ko1'na var en av sakkunskapens främs1a re.~
la'1nme/lder-adt: förhii11riogsåtgarcl~r. når
det g:illcrjarclbnlksu1ve,kli11gen i Stort och
som gallde 1111dc-r 11 c;ll, 1800-laler. Au då
ansl<affä lön,tkfässigl klöve,, och r.l11n11,:jfrö
för au l'å gou u1by11, av ,,aJl odli ngen ach
därmed ttlrota sv:ihmfodringe n av korna v,1r
en av de b,ista åtgärrler son, den enskilde.
l,onden kunde vidta. Start<m i Vliimlantl ,id
derwau<liga 1idpunkt~ t:hum i hö,jan blyg•
Sl\<n 1i11 omlängct-var herydtdsef11ll lörjord112

l1rukc1.s sunda tUveckli11g oth d et goda_
exempl~t smi1mde ju av sig mer eller 111indr,,
6ver h ela laoclct. U. Lang~ uppger i si n uvh;.tndling filt 15 avde 1818 verksainma sällskapen anskaffade fröer åt lantbrukaJ"ua i
dm ~gna länet.'"' I Vännland lmnrie .sällskapet si1an nog uppkopa uch förmedla inhemskt odlade u1siide11 och fröer ti ll de allt
fler som efter haud inlressci,ule sig. Efter
\fttgo år kund~ la,ulshovdingen i Värmland
summera au sällsl<apet förmedlar n:ir-J.
l38 000 ~kålpund klöver• och Umucejfrö till
eu yärde av clryg1 57 2(1!J R:dr Banco. Vid
siillskapell< 50-åajnbileurn 18fi3 kunde tlå.v,,ra11de landshövdingen konst;it1m1 au tå av
sällskap~ls åigiirder hade-varit mer genomgripande och Ji)r l~ne~~ jordbnik mer gagir•
amJc ån jnst detrn unrledäuade anskaffande
av yallfrö. 1117

111//öps• eller "lantmannafiitmingar"
Historen om bakgnmden tl ll lie mot 1800·
1alct"lui bildad" i'1//l/fJsflh'e1ii11g11rna går" 11 ,sä, som nyss redovisaL'i c.rh om mau .så vill,
1illbaka till årlntndradets lJörjan med de a,
E. Kumrn nch S. Osterman dokurncnterade
inkil~ittsatserna fr-Jn hus.hållningssållskapen~ s ida. Scnarn kom ,le r,Jn m1nen av
1800-ta let mer a llmänt bildade h 11shåll~bril•
lena 0(11 <1er:t., nlotsvarighetc, sam t lantbruks~Jubbar; lanrn1anoafi"1rcningar <Jch ;,\

småningom oc:k.1o~ srnåbrukadött.:11i11gnr at1
uuora <:adel av denna vamanskaJTrting,. Det

var ju också i samband med att de nya revolutionerande produktionsmedlen från 1870talet började bli mer vanliga, som varuanskaffningen förutom fröer och utsäde mer
allmänt kom att omfatta gödsel- och fodermedel samt kalk och redskap. Från Västerbottens län berättas till Lantbruksakademien fört.ex. 1876 att 6 000 skålpund (ett
skålpund = 425 gram) timotej-, alsike- och
rödklöverfrö anskaffats genom HS' insats;
för 1877 nämns att HS i Gävleborgs län anskaffat 607 centner (= 100 skålpund =42,5
kg) gödselmedel. 198 Samma år uppges från
Stockholms läns HS att 16 500 centner
superfosfat inköpts av länets jordbrukare
och att användningen ökat med 10-15 procent.199 Sådana uppgifter återfinns från
1870-talet i de flesta HS' berättelser. Som
framgår är det inte i och för sig mängderna
som imponerar; det intressanta är den faktiska förekomsten av inköpen som sådana.

Organisatorisk utveckling fram
till 1890
Av någon anledning har dock dessa försök
och på sina håll tidvis både välfungerande
och nyttiga aktiviteter bedömts som måttligt
lyckade av föreningsrörelsens "egna" historiska skribenter; inköpsföreningama var
ofta också utsatta för en hård konkurrens
från den privata handelns sida, något som
de också hade svårt att värja sig mot eller
överleva. Möjligen kan vi här spåra något av
det inledningsvis nämnda "kronologiska översitteriet" eller "tendensen att analysera och värdera
historiska förlopp med facit i hand". Ur utvecklingssynpunkt var de dock både anmärkningsvärda och intressanta exempel på att
informationen om inköpsmöjlighetema gick
fram till de praktiskt utövande jordbrukarna. Detta var påfallande även om dessa föreningsformer inte än på länge rönte något
större intresse bland "de ledande" i jordbruket, bl.a. därför att de stora lantbruksutövarna bland dessa själva kunde inköpa
hela vagnslaster och därmed på egen hand
uppnå storleksfördelama. Därför är den
annorlunda värdering som E. Kumm ut-

trycke r värd att åtminstone i någon mån tas
på allvar av det enkla skälet att dåtidens verksamheter måste bedömas utifrån då rådande betingelser och förutsättningar; inte med
de måttstockar som senare tiders mer utvecklade varuhandel ger grund för. Detta
också med den klara insikten att de fri- och
ensamstående lokalföreningarnas möjligheter att bemästra konkurrens- och andra tillstötande problem var begränsade.
För att framställningen i detta sammanhang skall "stå på egna ben" ges i fortsättningen en koncentrerad beskrivning av förloppet
kompletterad i kapitel VIII med organisationsutvecklingen efter 1890 (dokumenterad
med siffror i Lantbrukskalendern från 1908/
10) och framför allt med uppgifterna mer i
detalj om antalet medlemmar och lokala
inköpsföreningar fram till 1920-30, vilket
möjliggörs genom att samfällt använda såväl
SLR:s egna som Lantbrukskalenderns och
H .Juhlin Dannfelts sifferuppgifter.

Tidiga norrländska strävanden
Med hjälp av jubileumsskrifter m.fl. källor
från läns- och lokalplanet (främst sällskapens handlingar) kan en hel del små bitar
fogas samman och ge en bild av de tidiga
försöken ifråga om föreningsbildning. Ett
sådant exempel är t.ex. Västerbottens Lantmannaförbunds jubileumsskrift 1906-1956.
I denna liksom i sällskapets handlingar redovisas att de jordbrukskooperativa ideerna var
väl spridda i Västerbottens län redan under
1860-talet. Vid ett sammanträde i länets HS
1868 beslöt man efter modell av Växjö Hushållsbesparingsförening ( omtalad i kap II)
utarbeta förslag till stadgar för "Ume hushållsförening". Nästa år framlades förslaget,
vilket utlöste en livlig diskussion om dess
ändamål, bl.a. om inte dess främsta uppgift
vore att avsätta jordbrukets produkter; man
hade således delade intressen och meningar
om föreningens uppgifter. Detta bidrog
möjligen till att någon förening inte kom till
stånd vid denna tidpunkt. 200
För 1880- och 90-talen konstateras i berättelsen att ideerna var vitt spridda i länet och
att ett stort antal lokala lanunannaförening113

ar blldadt'~. •nJ. n,jgot ittitiatro r,me/Jertitl ejfo,··
mii.rkte,,· 11tifr6n, be.tli5t jör'tltdl/1it1[!$1llslw/t,t hit
luft ta saken i egna /,li111fe,·"lyder formuleri ngen ijLLUileumss.kriften. Då.'""' rnau framme
vid år l 9O2 och det år si\ledes inge11 över•
dl'ifl aiL påstå art inLTCssct tlnder e11 lid var
större ute bl.u1d bönderna och de på lans·
planet verkande ån der var bh1ntl "d« l•·dande" på rilc~pl.ant:t. (Vi föregriper hiir i viss
må11 den se11are fhw1~1ällningen om ntv.:tk,
tingen efter 1890). Inom länets llS hade
dessförinmul förL, livliga clisk\lssioner och
sällskapet 1,ade även utsänl cirkulä r och
$limule111t fram a r1ik.lar i l;ittcts tidningar.
L:ir1sagronomen A. Bvsin gjo,·cte också en
sa u;l id ,>esök i Vitsternorrla nrls liin, där E. 0.
Areuander geno111förl en dd av sill frartl·
gångsrik:a organisarionsarbeu.•. Deua besök
"biet, av llv1,,t;r1znrk betytu1lst for ,lefor.,ta la11t"
IJllJIIM[iir•>ii11gartia~ lillko111sl i 1't1!1/.erl1ulttn •
och gav upµhov till bl.a, e u serie fi'!redrag
ute i bygdema av agronom~n Bosi 11.
Därefter tilll<oin de näl'inas,e ill'en frnm
lill 1905 hela 36 lokalförcolng;,r med tl1t
försra 1902 i Tvärålund, Br.\n oc.h :ipöland ,
J-lusl1ållningssällskll pul lämn ade l'arje nt•
bildad förening ,;11 bidrag på 50 kr till orga11lsarionskostnadc11. I lambnikska len/l"m
19IO'at1g.:s Spöland som kombi11erad 111~1<'·

F'alköping för att dryfta det bc,;vära11de förh:lJ.Jandet at.l både kringfaranrl<: h,indlarc
och fasta sådana ofta lur,u;l,e på. aningslösa
bönder allehanda sekunda varor c:ller ut•
blaudoingar av sAviil hanrldsgöclscl som
kraf-rf(}d~r; ;1,1c 11 f;r:lsfrö kt.u1tle ,.ex. vara ul~
blandat med sand. Ar 1872 rillskrcv S. Flad1
i S!<_araborg smn danska konraktet om l)åsta
sät~t att liisa frag-,m om ink6pe11 av procluktionsm.edel a" god kvalitet och fick därvid
i11formarion om den danska organlsa,ol'i$ka
förntiilden: "Landmansfornningcn iJ)•llancl
fot' lndkpb afkun,5tig C0dnlng'."'-'
Frågan om bildanrlctav liera mlndre.s.k.
"lc(lnswntionsföreniugar'', mot.warande kt'et:v-

Stado·ar
C
rU'r

FALBYGDKNS FORENINC

ri• o~h lantmannafö1'c:11ing, Tvarålu11d som
"\l.ln!Jg" inl\i)pslörcni11g medan Brån l'llr f'risrncnde."'' U11dcr åre11 19O~-ll& öl<ade an•
taletrnecllcmmar 1ill l 000 anslul.lla orh vid
siillsk•p•o;s s:11ru.t1ru1LrJ<;I~ vid nyå1e1 1906

f mll'lilllUlt.11,

bildades Västerbotten.< Lanui,ru11,,\fö1'1'1111tg·
ars Förbund . Då ha<lc uµp gifterna också
huikrais på it1köp av utsäde, frö, konslgöd.s-.:1,
kalk och kraflfoder.-$ I, fätl1forgfwa övitr·
l~mnarle HS I ()00 kr till det nybildade lan 1.111ann<1föd,iu1rlutsom stöd all org,,ni!alions·
arbetet. Tidigare i fr-,unsrällnir,geu hu
uttryckc,t "modcrorg-"«nisa1fon "11nväots orn
h11SbåJ l11i11gssallskapen; i detia län varsäll·
skapct "fadder" ,~lket LOl'de kurm a,m1älla
lika ltögt.

Skamborgsinitiativ
År 1871 var represcntantcr från ett anta l
våft.,veoska hu,;håll uingssållskap sa mlade i
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,-Y.f/,'t;JillllJ l:t,<t,:,
"11 \t .. .. -'11!, ,' tlolllM.li

1-<lnd,I.< förs,4 "rik11go" in~iij1'forening "F'h/by;,1/.,,s
Fiim1i11g fdr inllöf> Qf komtgforifa g&/ni11g.~ .Mot
fo,J,r'åm11,n" bi/dad.."1 hr 18,Yf) i Skamlmrg.r ltin <Jlt1

,m

m01ion 1- h11ill/Jllni1tp,1-fil/,skaptt a,, 1lttf!u. lfatnil
lon pll. 8/Qml1<1g. Pa bii</,n d,
Sifldga-ma

,,,,,,,,md,

Jrdn 1882. Fö1tt,i1t~"" "a11liva.dr, " dock sr,abbt m•
J,rhmln Jumkurrntl.tr.

Hoco HA."tLTON o.A. har utlorlig< portr;itic1-ats 'IVOsterman 1982 (s. 741). Han var den
näst äld~te av bröderna Hamilton .som i
flera as'SccJ\den var föregångsmän i.llorn
c,lc;n sven.sk~ hmtbrt,J.kskooperatioucn och
som härstammade frår, den västgö~•k" grcneh av s13kten. Han blev efter- .sh, äldste
broder Adolf innehavar e av egendomen
Blo1nb~rg- oGh dessutom den andro av cre
lwQ<ler som fuogt1~de so1h ordffirande i
Skaraborgs läns h nshållningssällskap. Hao
var liksom några a,vbrödern;,1 rik,sdagsman,
framstående la11Lhuslu\1Jare och för~gång,;m~m och blev d~n. som;Sexron å1· eft.erden
yngre brodern Gustaf H:s föredrag i Stockholm JS(i4, n101ionerade om "konsumtionsföreningar• i Skaraborgs l~ns hushållning...
sällskap år 1880. Förutom lnsa1.>erna inom
lambrukel och på fö reningsomradet deltog
H , isoåndsrik s ~ • 1847-60. 1865-66 ö<:h
var lörsvtkanuuarlcda.1no1 perioden 1867?5. Han ,onr Lid,m 18/;7- 92 bushållningssiill•
sl:.apets orclför.ll1de mc.o bade reda11 !86.6
belöuais av sällskapet med $Uldmcda!j för
s-ina lr.i.mStåcrtde insaLSer inon1 me:jerihant<.....
ii ng och Mistavcl. (Svensk, Biogl'afiskt !exi•
kon banil 18,s. 90) Repro:J. Lond/KB, ❖

område11a i h11shållningssällskape1, väcktes
så i en mo1 ion till Skarab01-gssållskape r 1880
av H. I lalllilton (den äldre), innehavare av
Blom bergs egendom i Skar aborgs lån och
dessu10 111 o rclföran<le i hushållningssiillskapel dän;lådes.''" Denne Hamilton var broder
ull den fö nll o ,malack professorn G. K.
Hiuu illon som 1864 förelåscc i Stockholm
om kooperatione n och arbetar föreniogar-

nas övriga föreningsstr'dV-dnden. Vad vi knn
undm (wcr ärclcn tid som imp.lemcntctingcn
tog. d.v.s. dryg, 15 :fr Resultatet av motionen
blev bildancle , 1880 av folbygwms fore,1i11gjör

inköp av kmi.stgjmrk, giid11i11gs- sat11l/oderäm11en.
Den hade också sitt ursprung i uu lokitlt
fu ugcraode in köpsnilmnd frän 1871 med
förankring i sälls kap~l Föreningen i Fnlbyg•
den "km1kt,r1'e1·a,fos d(J('k k1Jick/. ilijri.l t1v rlm
u»1giu<11ule privrt1hn11dcln "som Ostenua n utuycker saken_...,,

r s:unm:onstallniugen tabell Jll:G har e lt
for.;ö k gjor1s a u lista i olika källor och s,1mruauLang angivna och 1irsmässig1<lalcrade
lokala inköps,, eller "konsw11tiousföreningar"
m.11. 1illkomna fö re 1900. J\1• berihtelscma i
olika. sammanhang om dessa lön~ningar
fra mi,5r b l.a. alt F:iälkeslads landmrn.mrn•
fört1ning i Kristiaustads liin :\r J879 b6g-lr att
låne1s HS ska ll 1illsi\lla en i,1l,ö/m1iim11(t
genom vilken Jambl'llkarna skulle kunna
bcsuilla fröer oc h gödningsam ne n; likaså
clisktlleras d el atl bilda ett bolag för inköp
och kon troll av godnfagsämnen i Östra
Vänn lands lancbru ksklubb cktta år.
ll ..Jnhlin Oannfclts beniuclse om au ha n
ajälvomkring 1887 år ute och bildar in köpsl'i'>reningar i Silj ansbygd en ä r också inu·essaut."" Tierps lantmatmajiinmingi norra Uppla nd mecl tillkomståret 1885 lir också en av
de ä ldre före ningarna med någorlw,ru ,·en115

Tabell 111:6. Landtmanna- och konsumtionsföreningar för inköp av lantbruksförnödenheter m.m. tillkomna
1870-99.

1871
1880
1889
1896
1879
1893
1896
1887
1897
1883
1896
1892
1895
1896
1879
1889
1893
1885
1868
1890
1884
1887
1893
1896
1896
1899
1889
1889
1889
1890
1891
1897
1884
1885
1888
1891
1899

Län

Förening

Skaraborg

HS' inköpsnämnd i Falbygden
Falbygden s förening för inköp av förnödenheter
Blekinge läns landtmannaförening (diskussionsförening)
Holmestads landunannaförening
Fjälkestads landtmannaförening begär inköpsnämnd
Vinslövs mejeri- och landtmannaförening
Matteröds sockens landtmannaförening
HS ger ut stadgar för landtmannaföreningar
Östra Sallerups landtmannaförening
Mellersta Hallands lantbruksklubb bildar inköpsnämnd
Harplinge pastorats landtmannaförening
Landtrnannaförening för Göteb org med omnejd
Hössna pastorats landtmannaförening
Timmele landtmannaförening
Ö:a Värmlands landtbruksklubb dfakuterar inköpsfrågor
Molkoms landtbruksklubb
Nyeds härads landtmannaförening
Tierps landtmannaförening
Nyköpings landtbruksklubb
N:a Sörmlands lantbruksklubb
Stora Skedvi konsumtionsförening
Stora Tuna landtmannaförening
Östra Tuna hushållsförening
Väster Tuna hushållsförenings Övre krets
Väster Tuna hushållsförenings Nedre krets
Hjulbecks konsumtionsförening
He<lesunda ö:a Jandtmannaförening
Ofvanåker landtmannaförening
Öster-Färnebo landtmannaförening
Järna landtrnannaförening
Sågmyra landtmannaförening
Torsåkers landtmannaförening
Lockne mejeribolag
Mattmars mejeribolag
Tossbergs mejeriförening
Nyhems landtmannaförening
Sörbygdens landunannaförening

Blekinge
Kristianstad

Malmöhus
Halland
Göteborg o Bohus
Älvsborg
Värmland

Uppsala
Södermanland
Kopparberg

Gävleborg

Jämtland

Källar: Osterman I 982, KSLA1; sällskapens tryck, HJD samt Lantbrukskalendern. HS ' inköpsnämnd i Skaraborgs län 187 l
nämns "symboliskt"Jör alla de övriga som vid olika tidpunkterfungerade ute i länen och varur mdnga inköpsföreningar ursprungligen uppstod.

odlade inköpsuppgifter. Denna är också
dokumenterad genom den redovisning som
lantbruksförvaltaren A. R. Thalen lämnade
vid ett av Lantbruksakademiens sammanträden 1889 vid vilket även H. Juhlin Dannfelt höll ett föredrag som dock inte finns
bevarat. 207 Molkoms lantbruksklubb från
1889 ligger också bakom den 1893 bildade
Nyeds landtmannafdreningi Värmland. Många
116

liknande samband föreligger, bl.a. den av N.
G. Åsling beskrivna Nyhems lantmannaföreningi]ämtlands län som redan omnämnts.
Det kan också noteras att det i Jämtlands län
1910 fanns ett tjugotal mejeriföreningar och
-bolag registrerade som inköpsföreningar i
Lantbrukskalendern, ett antal som 1915
hade minskat till 15.
Utöver vad Osterman m.fl. personer an-

ger finner man att det i KSLAT 1880 omnämns att man i Kalmar och Blekinge län
bildat en "föreningför gemensamt inköp av kontroUerat utsädesfrö" 208 liksom att HS i Kronobergs län "inköpt kraftfoder och gödning". I rapporten för 1888 anges att man i Kronobergs
och Kristianstads län "... inköpt gödselmedel i
betydande mängder".209 Förmodligen skulle vid
grundligare studium ytterligare må nga sådana exempel och vittnesbörd kunna plockas
fram ur sällskapens tidskrifter och rapporter
från landets skilda delar liksom ur tidningar,
lokalarkiv och privata samlingar.

Blygsam tidig information om
inköpsföreningar
Rubriken till detta avsnitt föranleds av en
jämförelse mellan meje ri- och inköpsföreningarnas behandling i de olika informationshjälpmedel som studerats i detta sammanhang. Vi återkommer strax till en mer genere ll belysn ing av dessa sammanhang. Det är
påtagligt att det iriformationsmässigt inte sker
något g·enombrott ifråga om inköpsföreningarna u nder 1880-talet i den svenska lantbrukspressen . Medan artiklar och notiser
om "gemensamma" mejerier under h e la
p erioden 1860-90 förekommer ofta och
regelbundet, är motsvarand e inslag om
inköpsföreningar ganska sällsynta. Bland
undantagen föreligger en artikel i Malmöhus läns HS' Kvartalsskrift 1885, skriven av
L. Kl ebe rg, lärare och kamrer vid Alnarps
lantbruksinstitut, efter en studieresa i Tyskland. Denna resa gjordes på uppdrag av hushållningssällskapet och är egentligen på sitt
sätt den första indikatione n om något av
kooperativt intresse i denna liberalistiska
provins Umfr mejeriutvecklingen kap. V);
ka nske var åtgärden m e r dikterad av rlf't
affärsmässiga intresse som de drivande och
på nya produktionsmedel inriktade skåningarna alltid ådagalagt. Kle be rg ger också
artikeln för säkerhets skull en sådan inledning; d essutom är den mot bakgrunden i
form av den pressade konjunkturen tidsmässigt och ekonomiskt väl motiverad:

"I den närvarande tiden, då ett tryck i ekonomiskt
hänseende hvitar öjver hela vår landthushållning, och då landlmännen ständigt se sina inkanister minskas, torde hvarje utväg för att äfven
nedsätta utgifterna vara välkomna. En sådan
utväg är att landtmännen sluta sig samman i föreningar ... Bland vårt lands jordbrukare har däremot ett samverkande lif ej ännu kommit till någon synnerlig utveckling ... " 2 10

Om vi i stället vänder blicken till våra grannar danskar och tyska1~ kan vi fortsätter Kleberg, finna att föreningsväsendet vunnit en
storartad utbredning. Tyskarna hade ända
sedan 1850-60-talen byggt upp omfattande
kooperativa verksamheter och som exempel
redovisar Kleberg föreningarna i hertigdömet Hessen där 123 lokala "konsumtionsföreningar" var organiserade i en centralförening. Denna förening anskaffade artificiella
gödselmedel, kraftfodermedel, stenkol och
utsäde n av alla slag m.m. liksom levande
mjölkboskap .
Ett annat sådant undantag var att mötesledningen vid allmänna lantbruksmötet i
Stockholm 1886 satt upp ett omständligt
formulerat ämne om inköpsfören ingar och
annan kooperativ verksamhet vid en av de
allmänna sammankomste rna. Föredraget
hölls av dr.J. Leffler och den långa formuleringen av ämnet hade ungefär följande
innebörd:
"... på åtskilliga ställen i utlandet bildade föreningar ... far åstadkmmnande av erforder-tigt
röreL1ekapital för jordbrukets bedrivande ... för
hopsamling och farsäljning af dess alster samt far
inköp af gcmmterade utsäden, giirlnings- och
kraftfodermedel ... Hvilka åtgärder böra far stiftande af dylika .föreningar ... jämväl i vårt land
vidtagas ?" 2 11

Föredraget var bre tt upplagt och be lyste
tämligen väl de tyska kredit- och inköpsföreningarna inom så gott som samtliga grenar
av la n tb ruket i Tyskland (mejeri-, slakterioch kvarnbolag för försäljning av produkter,
spannmål och viner, föreningar för inköp av
maskiner, utsädesspannmål och fröer, foderoch gödningsmedel, konsumtionsvaror samt
lånekassor). Föredragshållaren behandlade
förutom den amerikanska s.k. Grangerorden212också de e ngelska konsumtionsför-
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( 18-15-1912') v;,r
nationalckouom och P r: phil. efter studier
i lys kl and,
ert tid iunchav-arc av t:tl la11-t•
hnik i Vadste n,a tralaen och kom. genom
st11are st~1dier i bl.a. jordbruksvctens..kap
ocll naLionakkonQm1 ~UL b li intresserad :w

j OB,l;N ANDSKS L (fn.ER

,.,,c

sodal<L och d:011omiska reforrn~r.

r 1)'sk...

land kom han i kontakt ,ned Verejn fiir
SoziaJpolitik ocl> ägnade sig däre.fl'er I Sverige åcen omfäu.ande före-lå$ningsverksamhet och id<lspridnih\1 kriug l(1•edi<>-äsell ocJ1
socialpoiltik. Lclller v-ar lörslagssiålla, en
bakom den svenska postsparban kcn som
start.~de 1884. li~n var ock.sa idegivare-n till
L. O. Smlth.s initiativ till de- koopcrauva
•,fagarua• od1 den "AB Arbctarringe-ns
bank" som bildades L88~ mect L. gom clirek1ör. U t nna bank s~ullc tillg<>dose- konsumem.koopcrationt:rts bchov..a'v ek9-norniskt

underlag men misslyckades med uppgiften
och den kooperativa inl'iktni11gen. L.. ""'
.även 1885-tlil riksdagsman med en liberal
11ch f,i handels-.,,ntig installning. (l{ål\a:
S~enskt biografiskt lexikon. öand 22. s-428
Il'.). R~pro:J, Lund/ KB. t

e11i11g,U'l1a och kooptralil1I d1ivn11 jntrllml/1

(som talaren kallade r.g#11lligci kooJ,cmliv)
med exempe l från England och Tysldand

sann dessutom e lt svenske sådanc. Det ta
fanns på egendome n l-los.,leröd uä,-a Uddevalla frårt bö rian av 1870-ralet till 1881.'"
.Jordbruket var dock i syn nerhet i vårt land,
enligt Lala.ren. eu a\' de om1-åden som ånnn
-vnr minSl berört av denn~1 associationens
nyare urtrycksfonncr, bl.a. på grund av "vis5a Plum<1mi.sl~ fem'fJitis upjift11tni11~ all. fLV.\OCia•

,u,,,

1in11
Mbelt för ge111e,1sa111 risk 11ch r{ik11iug
itlre luult myi:k,t u1,y111me fot.--ig påjm•d/in1kmiiri11ge11.s område', Oeua var enlig, Let11ers
mening fäJIN LrOIS an vi i v.i.<entlig mån hade
associationen, det l'ria fö rening,-väscndct, att
tacka för n era av de ,,lktigaste framstegen
och lörbä111ingarna i flrllllndradet.s nii ringsllv.214
Bidrng-~nde o rsaker härtill var också, enlig, 1alaren , att vän land delvis var ~å glest
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bebyggt men också en ,11/111iir1 lwr1,« 111(1tis111,
som p~ lanclsbygden verkade åtel'h~llnnde
även ifråga om fullt bcrå11.igade e ko nomis•
ka, sociala och 1m li1iska ideer och företag.
Talaren villr- F.ista åhörarnas nppmärksatnhet på a l l dessa kooperativa arbetsf<:>nti<;:r
h ade vä.ldigt litet an göra med teoretiska
funcleringn,·. Det sk,~le vara högeligen önskvärt a tt <let även hos nss anordnades praktiska och väl 111.formatlt; törsök ll\' detta slag
liks<,m a 11 lagstiftningen i Vårt land utbildades i en för löreningsviisendel 1,,ynnsam riktning, så som recl;m skctli 'l\~klai,d, Engla nd
rn.11, länder.
Dr. Lemer becnnade st.ledes dtct prakliska
bv/,{)11,1 för den enskilde l.uttbrukaren och
hoppades på en föUande diskussion kdng
dessa frågor. Anföra nde , g;,,, dock anleclniog tlll end,1St e 11 inlägg i c.l.isku.ssioneu. De t
vm· frihem.> 1·011 Paykull på Valloxsiiby ege 11do111 i Uppland som i.aladc fö r Cll a uktions-

system på jordbruks- och t:rädgårdsprodukter. Vidare berättade han, som ett exempel
på jordbrukarnas bristande intresse för försäljningsföreningar, att hushållningssällskapet i Stockholm hade fått en magasinsbyggnad uppförd invid norra järnvägsstationen
för att kunna försälja lantbruksvaror men a tt
byggnad e n aldrig tagits i anspråk för ändamålet. Överläggningen förklarades utgöra
svar på den uppställda frågan.215
Detta ointresse hos jordbrukets ledande
utövare att använda sig av de utomlands så
klart dokumenterade instrumenten och
arbetsformerna för att lä tta den krisartade
ekonomin även inom det svenskajordbruket
är ett av de största frågetecknen för denna
framställning, som det också före ligger vissa
problem att belysa med ledning av föreliggande material. Särskilt på två-tre konkreta
och påträngande områden skulle exemplen
och e rfarenheterna från Tyskland rimligen
ha kunn at vara av värde också i Sverige som
- i likhet med andra lä nder - ju befann sig
mitt i den europeiska spannmålskrisen. Det
var behovet av föreningar för att underlätta
kreditgivningen åt bönderna, inköpsföreningar för att anskaffa de nya produktionsmedlen och d et tredje område t var behovet
av ett bättre system för hanteringen av och
hande ln med spannmål, som redan från
1870-talet började göra sig allt starkare gälla nde även i Sverige. Förebilde rna härtill
kom också främst från USA och Tyskland.
Men åter till informa tionen: Det kan alltså konstateras att d e t utöver nu refererade
föredrag och artiklar skrevs mycket litet om
dessa kooperativa verksamhetsformer i den
sven ska fackpressen under de decennier,
1860-, 70- och 80-talen, då det ändå förekom
upprepade informationsinslag om kooperativt bedriven mejeriverksamhet. Det är ä nnu
- trots 1880-talets krissitua tion - påfallande
sällsynt med vittnesbörd av denna typ i de
främsta tidskrifterna och från de främsta
företrädarna för jordbruket. Några frågor,
som dock förblir obesvarade i denna framställning gen om att det använda materialet
inte ger n ågon vägledning om svaret, kan
vara t.ex. följande:

• Varför ser inte de ledande i Sverige de
kooperativa arbetsformerna som användbara vägar för att så långt möjligt lätta de
ekonomiska konsekvenserna av konkurrensen från den transoceana importen av
i början främst spannmål me n snart nog
- med kylteknikens hjälp - även av animalier som smör, kött och fläsk?
• Varför är La ntbruksakademien - bortsett
från att möteslednin gen satt upp ämnet
på dagordningen för lantbruksmötet 1886
och ett par föredrag - i stort sett passiv på
området under den akuta krisperioden
på 1880-tale l?
• Och varför består dess bidrag i övrigt till
informationen om kooperation och dess
användbarhet av ett föredrag så sent som
1896 av J. von Engeström? Ett föredrag
som inte dire kt går i takt m e d den fören ingsutveckling som då i praktiken pågått ute i landet i 15-20 år?
Det är mot den bakgrunden knappast någon
överdrift a tt konstatera att intresset för inköpsföreningar vid denna tid var större ute
på lokalplanet i många län och bygder - och
som tog sig uttryck i d e lokalt bildade lantmanna- eller inköpsföreningarna och andra
inköpsformer - än vad de t syntes vara bland
de led ande i olika samma nhang. Frågorna
får också stå som avrundning på detta avsnitt
o m d en tidiga organisationsutvecklingen i
lantbruket fram till 1890-talet. Den fortsatta
beskrivningen av inköpsföreningarnas och
lantmannaorganisationens utveckling h ör
till 1890-talet och årtiondena närmast därefter och därmed också senare kapitel tilJ.

Interaktionsmönstret vid
informationsspridningen
För att få struktur på beskrivningen av informationsspridningen måste man försöka se
de m edverkande faktorerna: lokala föredömen och demonstrationer, skolor, utbildning och dito nivåers utvecklingshöjning
och ökade ambitioner samt bokutgivning,
broschyrer och tidskriftsinformation, föredrag, fö revisningar och diskussioner vid
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lantbruksmöten och den direkta föreningsbildningen och tillämpningen, som inslag i
ett mångsidigt interaktionssammanhang. I
princip utgörs d etta sammanhang av den
modell för informations- och innovationsspridning som redan inledningsvis angivits.
Det föreligger också - som där konstaterats
- en rad aktuella ekonomisk-historiska
studier som m er eller mindre uttalat beskriver informations- och innovationsförlopp såväl teoretiskt som praktiskt. Ett informativt exempel är G. Petersons studie av
'Jordbrukets omvandling i västra Östergötland 1810-1890", som kan användas som
praktisk illustration även i detta sammanhang även om den avser teknikspridning
och d:o förändring och inte den mer abstrakta företeelsen föreningsideer. 216
Ett annat är U. Langes avhandling om
Experimentalfältet som bl.a. behandlar det
mer övergripande perspektivet på teknikspridningen och de två olika huvudmodeller,
den vertikala resp. d en horisonte lla kunskapsspridningens, som dominerat tänkandet ifråga om kunskapsspridning i stort. Den
förstnämnda representerar föreställningen
att det är d e välutbildade, större och förmögna s.k. "gentlemannajordbrukarna" som
först tillägnat sig kunskaperna och att dessa
sedan förmedlat dem "nedåt" i hierarkin till
bönderna i gemen ( = den vertikala processen). Den andra föreställningen (den horisontella) framhåller att böndernas roll i processen varit väl så stor och att överhetens roll
i sammanhanget bara haft marginell betydelse. Lange kommer till konklusionen att innovationsförloppet kan ske på många olika
sätt och att de horisontella kontakterna bör
betonas. En intensiv och omfattande informationsverksamhet behöver inte heller vara
belägg för att en omfattande faktisk förändring och förnyelse skett. 217
Huruvida samma förhållanden gäller för
olika föreningsnyheter och -ideer finns dock
inte någonstans härlett eller belagt i här studerat material. Det förefaller dock ändamålsenligt att tills vidare i princip utgå från
att så är fallet även om praktiska exempel är
svåra att uppbringa. Att spridningen av tek120

niska kunskaper under en stor del av 1800talet dominerar och ger utrymme för endast
en "marginell föreningssektor" är dock till
synes ett realistiskt antagande, vilket då också bidrar till intrycket att samverkansideema
i Sverige sprider sig påfallande långsamt;
kanske ett uttryck för en horisontell process?
I det följande skall först en beskrivning av de
vanligaste informationsformema och -kanalerna ske och därefter ett försök till diskussion av förloppets karaktär och egenheter. I
framställningen är vida1·e ambitionen att se
förloppet ur en så praktisk synvinkel som
möjligt.

Lantbruksmötena som informationskanaler
Det för många "vanliga bönder" mest praktiska, påtagligaste och tidigast verkningsfulla
inslaget syns lantbruksmötena ha varit. Det
gäller då främst de lokala och länsvisa mötena; i de stora allmänna och riksomfattande
lantbruksmötena deltog i varje fall under
1800-talet inte många "vanliga bönder".
Men då talar vi i första hand om teknik- och
kunskapsspridning i allmänhet, inte föreningsideer.
I "Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien" skriver redaktören 1842
en artikel i vilken han efterlyser "landtmannaföreningar" .218 Även om redaktören
argumenterade för sådana föreningar i allmänhet är dock rubriken - "Om större Landtmannaforeningar i allmänhet och en svensk i synnerhet" - n ågot missledande eftersom det
Edelsvärd främst är ute efter är en verksamhet av det slag som von Kraem er 1841 startade i Uppsala län i form av lantbruksmöten
och utställningar. M~jligen är det en 1iksomfattande huvudman ( en Landtmannaforening
eller dito -sällskap) för sådan ve rksamhet
som Edelsvärd tänker sig, eftersom han hänvisar till förebilder i form av "Landt-Ekonomiska sällskap" i England, Tyskland m.fl.
länder.219 Edelsvärds måltavla tycks dock inte
vara den egna landshövdinge n, vilken han i
många sammanhang prisar som framsynt
och handlingskraftig, utan Lantbruksakadem ien som "om den vill vara något annat. än en

blott lyxartikel i Staten"i högre grad borde stimulera fram upplysningsfrämjande arbetsformer och aktiviteter.
Edelsvärd blev dock snabbt bönhörd och
hans propåer förverkligade. Det första allmänna lantbruksmötet för riket med bl.a. R.
von Kr.=emer som inspiratör ägde rum i
Stockholm år 1846 med Lantbruksakademien som ansvarig i samarbete med hushållningssällskapet på orten/i länet. Den ursprungliga aktivitetsformen var de prov- och
tävlingsplöjningar som från början enligt
olika uppgifter allra först anordnades vid
Lan tbruksakademiens Experimentalfält
1831, av Värmlands HS och, också på 1830talet, av E. Nonnen vid Degebergs lantbruksinstitut.220 Demonstrationsformen med tillhörande tävlingar togs snabbt efter på andra
ställen i landet och kombinerades efter hand
med utställningar av nya plogar, maskiner
och andra föremål och efter hand med deltagande av alla olika grenar avjordbruket och
dess binäringar. Utöver sådana tillfällen var
också kyrkobesök, familjehögtider som giftermål, dop och begravningar liksom auktioner
och marknadsdagar sådana tillfällen som
underlättade den informella och personliga
informationsspridningen, i synnerhet före de
allmänna kommunikationernas tillkomst.2'21
Under hela den studerade perioden förekommer upprepade uppgifter om att lokala
och länsvisa lantbruksmöten varit väl e ller
talrikt besökta, även i missväxttider och under ekonomiskt tryckta förhållanden. Inga
andra informationskanaler fick generellt en
sådan omfattning och betydelse som just
tävlingsplöjningarna, maskindemonstrationerna
och lantbruksmötena med deras på praktisk
åskådlighet byggda aktivitetsformer. Ett citat
från Kumms målande beskrivning kan platsa i sammanhanget:
"Under den frodiga samvaron på lantbruksmötet
Jaktisht lurades han (bonden) in i intellektuellt
arbete och nya tänkesätt ... Där talades, lyssrwdes,
sågs och lärdes, allt i en lyckad blandning som
gjorde lantbruksmötena till en pedngogi.sk Julttriifj~ " 122

Under etthundra år, från 1840-talet och
framåt, b eräknas mer än en miljon män-

niskor ha besökt lantbruksmötena i landets
samtliga provinser.223 De var m ed andra ord
den enda verksamhetsform som så här långt
på bredden nådde fram till den "vanlige
bonden". Ofta hölls helt lokala möten i gillena, pastoraten eller andra distrikt inom
sällskapen; den därnäst större formen var de
länsvisa mötena, ibland utökade till samarbete mellan två eller flera närliggande sällskap och länsområden. De allmänna lantbruksmötena hade riksomfattande karaktär
och anordnades från bö1jan varje år, sedan
vart tredje och slutligen (från 1870-talet)
vart femte år eller - som t.ex. på grund av
första världskriget - med andra längre mellanrum.
I det här sammanhanget har det sitt
intresse att konstatera att lantbruksmötena i
någon mån - även om det från böijan var
marginellt - fungerade också vid spridningen av information om lösningen av olika
praktiska problem och behov genom samverkan i förenings/orm, detta gällde i varje fall
ifråga om hingst- och tjurföreningar, föreningar för sjösänkningar och utdikningar
liksom fröodlareföreningar; inte minst gäller det också det senast refererade tillfället
1886 då dr.J. Leffler bl.a. talade om hela det
föreningsväsende som sedan 1850- och 60talen vuxit fram i de tyska delstaterna. I de
följande kapitlen kommer vi att fortlöpande
möta fler exempel på detta, främst på
mejeriområdet.
Inledningsvis var också de allmänna diskussionerna om olika lantbruksspörsmål
dominerande vid lantbruksmötena. Det
kom emellertid snart nog i fackpressen och
eljest reaktioner mot det alltför myckna
"pratandet" av "storgubbar", agronomer och
andra experter vid lantbruksmötena. Dessa
kunde, menade artikelförfattaren, producera sig i de många förekommande "landtbruks-journaler", d.v.s. tidskrifterna inom lantbruket. Man borde i stället koncentrera sig
på "expositioner och täflan ", något som i högre
grad kunde intressera och appellera till den
"mindre framstående jordbrukarens" intressesfär. Om det var detta inlägg, som förmodligen hade j. Th. Bergelin till upphovsman,
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som gjorde verkan kan knappast fastställas;
från 1860-talet inskränktes i varje fall efter
hand diskussionsformen till förmån för en
ökad inriktning på utställningarna av redskap och maskiner, grödor, levande djur och
produkter som resultat av växtodlingen,
avelsarbetet och förbättringarna i övrigt i
boskapsskötseln och mejerihush ållningen.224 Tusentals hederspris, medaljer, kontanta premier och senare frisedlar utdelades
som uppmuntran till och belöning för olika
insatser, förbättringar och goda produkter
vid dessa möten och utställningar eller i
andra sammanhang. 225

Tidskriftsinformation: Centrala och
lokala tidskrifter
För tidskrifternas del är det två kategorier
som är av särskilt intresse; de anges i nedanstående tablåer. I första hand gällde det tongivande officiella/halvofficiella organ som
Lantbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift samt hushållningssällskapens länsvisa
egna tryck och lantbrukstidskrifter; i andra
hand spelade också fristående tidskrifter en
viss och tidvis betydande roll. Många av de
senare utgavs av enskilda personer under
endast kortare perioder. 226 Det var innan ett
större antal lantbrukare hade fått intresset
väckt inte lätt att nå upp till upplagor som
kunde betala kostnaderna för utgivningen.
Någon tidskrift h ade också karaktären av
halvofficiellt/ enskilt organ som "Tidskrift
för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien" som utgavs från 1840 fram till 1861,
då den avlöstes av/samordnades med Landtbruksakademiens tidskrift. Redaktör var
under de första å ren som nämnts F. W.
Edelsvärd, medredaktör var från 1845 J.

Arrhenius, under tiden 1848 till 1861 J.
Arrhenius och C.Juhlin-Dannfelt, som båda
var knutna som tjänstemän till Lantbruksakademien. Sammanblandningen av officiellt och fristående tidningsorgan var därmed mycket påtaglig för denna tidskrifts del.
Urvalet av officiella organ och skrifter som
använts i detta sammanhang omfattar de i
sammanställningen 111:7 redovisade.
Bland de mer officiella publikationerna
spelade också de senast angivna "Berättelser
över/Förhandlingarna vid/ de Allmänna
Svenska Landtbruksmötena" liksom senare
utförliga berättelser från de angivna nordiska
lan tbrukskongresserna, som före och efter
sekelskiftet 1900 anordnades i de olika nordiska länderna, en betydande roll. Dessa båda
typer av berättelser speglar förhållandevis
väl utvecklingsnivå och utvecklingstakt inom
lantbruket och dess olika grenar i de nordiska länderna, inbegripet organisationsutvecklingen.
Därutöver kom sedan alla de länsvisa och
lokala lantbrukstidskrifterna, som i stor utsträckning återspeglade vad som från tid till
annan förekom vid riksomfattande lantbruksmöten men som också - med ett positivt synsätt- gav information och impulser i
motsatt riktning. Påfallande är en viss anknytning till två regioner, dels södra Sverige
och dels Stockholms-Uppsalaregionen, med
de båda lantbruksinstituten vid Alnarp resp.
Ultuna som ett slags centrum, i det senare
fallet utökat med riksdagsledamöter och
ämbetsmän i den statliga förvaltningen.
Ibland utkämpades också dueller i spalterna
om vem som skulle kunna anses företräda
den högsta sakkunskapen eller klaraste
tankelinjen i de många nya frågor som från

Tabell III:7. Urval av officiella/halvofficiella tidskrifter/ skrifter227

Kongl. Svenska Landtbruks-Akadem iens Handlingar och Tidskrift (KSLAT), redaktörer från 1862 C. J uhlin Dann•
felt ochJ. Arrhenius, samt dess föregångare
Kongl. Landtbruksstyrelsens berättelser och meddelanden från 1890
Hushållningssällskapens tryck och handlingar ( ett 20·tal under en rad olika namn och årsföljder)
Hushållningssällskapens lOO•årsjubileumsskrifter från 1903 och framåt, i vissa fall 150•årsskrifler
Berättelser öf:ver förhandlingarna vid de Allmänna Svenska Landtbruksmötena 1846-1930
Berättelser öf:ver förhandlingarna vid de Nordiska Landtbrukskongresserna 1888, 1897 och 1907
Sammanställningar från lantbrukslärarkonferenser 1905-13.
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tid till annan aktualiserades. Tablåerna anger också som redan nämnts det urval av
skrifter/tidskrifter som något mer systematiskt studerats i detta sammanh ang. Därutöver har hushållningssällskapens tidskrifter
studerats punktvis vid behov samt dessutom
ett flertal av jubileumsskrifterna för hushållningssällskapen.

Utländska förebilder och kontakter
Ytterligare en sida både av Landtbruksakademiens verksamhet och enskilda initiativ
bör infogas i informationssamma nhange t:
Kontakter m ed och besök vid utländska
motsvarigheter till Lantbruks- Akademien,
vid utlä ndska lantbruksmöten m.fl. tillfällen
liksom utländska skrifter. Sådana h ade
naturligtvis alltid förekommit; förebilderna
till själva Akademien hade ju hämtats från
de större europeiska länderna. Reserapporter av Akademiens främsta företrädare från
sådan a besök liksom redovisningar och artiklar från stipendiater och tjänstemän som
utsänts på specifika uppdrag återkommer
ofta i tidskrifterna. Den tidigast observerade
reserapporten av denna typ kommer 1841
från ett tyskt lantbruksmöte i Doberan från
vilkel rapportören]. T. Nathorst talar om de
tyska lantbruksfdreningarna, om lokala säUskap
för överläggningar lantbrukarna emellan
o.s.v. Nathorst nämner också det Skotska
Åkerbruks-Sällskapet som han besökt saml de
engelska och tyska lantbruksakademierna,
vilka man också på 1840-talet h ade kontakt
med i samba nd med omorganisering och

modernisering av den svenska La ntbruksakademien o ch dess stadgar. Förmodligen
uppfattas dessa utländska exempel som
motsvarigheter till de i Sverige redan befintliga Lantbruksakademi och hushållningssällskap med underorgan. 229
Exempel på kontakter med fria, icke officiella, föreningar förekommer också. 1842
nämns att Akademien fått en gåva från Landboforeningen på Fyn i Danmark och samma år
rapporteras om fdreningar fdr ängsvattning i
Wurttemberg i södra Tyskland. Från ett lantbruksmöte i Munchen (= delstaten Bayern )
1844 omtalas att e n lantbruksforening bildats
redan 1814 och a tt den omfattade 8 kretsar
med ca 9 000 medlemmar. 23 Från Irland
rapporteras 1852 om anstalter för linberedning men på vilka grunder dessa verkar
framgår inte. Som en parentes kan nämnas
att m an från Bayern också tar efter bryggningen av bayerskt öl i förhoppningen att
man skulle få svenskarna att gå över från
brännvin till att dricka öl, vilket vore att föredra ur nykterhetssynpunkt. Förbudet mot
brännvins bränning stod ju för dörren vid
denna tidpunkt och ett flertal bolag för ölbryggning bildades. Brännvinsmedlen kom
att få stor betydelse för sällskapens insatser
och verksamhet i allmänhet men också för
insatserna på fören ingsområdet.
I de fristående lantbrukstidskrifterna inflyter också från och med 1850- och början
av 1860-talen flera bidrag till föreningsinformationen från utländska förhållanden. Om
vi något föregriper beh andlinge n av mejeri-

°

Tabell ll:8. Urval av studerade fristående enskilda tidskrifter
Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien 1840-61, redaktör F. W. Edelsvärd , från 1847 J. Arrhenius
Tidning för Landthushållning, redaktör C. R. Wulff, 1855-1 861 (kallades också å ren 1858-1861 för Skånska Hushålls-Föreningens Handlingar )
Tidskrift för Landthushållning, utgivare Hj. Nathorst, föreståndare för Alnarps lantbruksinstitut, utgiven 186g_.68
Tidskrift för Svenska Lantbruket och dess Binäringar, utgivare]. Th. Bergelin, sekre terare i Stockholms läns hushållningssällskap, 1855-64
Ultuna Landtbruks-Instituts Tidskrift, utgivare C. E. Bergstrand, Uppsala, 1864-66; fortsatt genom Tidskrift för
landtbrukare 1867-68
Åkerbruket och Husdjurssköt.seln. Jllustrerad Tidskrift, utgivare C. A. Wulff, 1890-97
Tidskrift för Landtmän, mgivare H. L. 0. Winberg och N. Engström, båda lärare vid Alnarps lantbruksinstitut,
1880-1917
Landtmannen . Tidskrift för Sveriges jordbruk och dess binäringar, utgivare W. Flach m fl, 1890-1917.22"
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drift i olika former omskrivs 1855 i Tidning
för Landthushållning under rubriken Landtbruks-litteratur "Mejerierna i hertigdömena
Schlesvig och Holstein"rn; på 1860-talet berättas att antalet ysterier i Schweiz är hela
400; 1862 rapporterar i sin tur Landtbruksakademiens Tidskrift att ett flertal Ian tbrukssällskap i trakten av Hamburg bildat bolagjör
mjölkförsäljning och att detta förtjänade att
närmare övervägas. 1869 redovisas i samma
tidskrift hela föreningsfloran inom Österrike-Ungern återgiven i tabell Ill:9. Läsarna
får således veta att det i denna mäktiga dåtida statsbildning fanns många olika slags
föreningar enligt tablån av vilka några tillkommit sedan 1835 men flertalet under
1860-talet.
Tabell ID:9. Föreningstyper i Österrike-Ungern 1869.
Föreningstyp
Forstföreningar (skogs-)
Trädgårds- och vinodlarföreningar
Pomologiska (fruktodlar)föreningar
Re nodlade vinodlingsföreningar
Hästaavelsföreningar
Boskapsavelsföreningar
Silkesmaskodlingsföreningar
Biodlingsföreningar
Fiskodlingsföreningar
Lantmannakreditanstalter

Antal
10
10
4
7
7
2
18
9
5
5

Källa: KSLAT N:o 3 1869 s. 237.

De följande åren omtalas "mjölkfabriker"
från Frankrike ( trakten av Paris), fa:llesmejerier från Danmark och de schweiziska ostmejerierna i olika omgångar. 1871 omtalas
"ostfabriker" i England, bolag för "smörfabriker" i Amerika, smörbörs från Irland och
flera andra indikationer på att smör- och
osttillverkningen var på väg ur sitt hantverksmässiga stadium och in i sin mest hektiska
utveckling mot drift i industriell skala. 1877
berättas att de t i de flesta av Nordtysk.lands
provinser fanns mjölkliushållnings- och biskötarföreningar och att Westpreussen dessutom hade sin "Landtbruks-Huvudförening".
Från 1879 omtalas Danmark som det stora
föredömet ifråga om mejeriskötsel och mejeri utveckling, vilken också liksom i Sverige
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underlättades av de stora tekniska innovationer som såg dagens ljus från slutet av 1870och under 1880-talen: de Lavals separator
och ångturbin, dansken L. E. Nielsens centrifug, mekaniska kärnor, ångvärmda ostkar,
pastöriseringsapparater, kylapparater och
smörältningsmaskiner. 232
Ifråga om tidskrifterna är det en öppen
fråga vilka upplagor de gick ut i liksom
spridningseffekterna överhuvud tage t av
tryckta skrifter. U. Lange utgår från att
Landtbruksakademiens skrifter i regel inte
var avsedda som populär upplysningslitteratur. De riktade sig i sparsmakade och under
1800-talets första halva fåtaliga fall till det
agrara vetenskapssamhället, intelligentian
inom området och de s.k. gentlemannajordbrukarna. Under senare delen av 1800-talet
förbättrades situationen i detta avseende
även för den bredare publiken.Jämfört med
tidigare ökades efter hand utgivningen av
populariserad lantbrukslitteratur men förekomsten av någon för lantbruket avsedd föreningsinriktad litteratur var dock i stort sett
obefintlig ända fram till 1880-90-talen. 233
Hushållningssä!Jskapens kvartalsskrifter
distribuerades troligen till sällskapens samtliga ledamöter men deras antal var i flertalet
sällskap under större delen av 1800-talet
ganska blygsamt. (Om antalet ledamöter i
olika sällskap från början av 1880-talet ger
faktaruta VII:l besked) . Uppgifter om enskilda tidskrifters upplagor anges inte alls
men det framgår bl.a. av de ras ofta korta
utgivningsperioder att de kämpade med såväl upplage- som därav be roende ekonomiska problem. Däremot anges vid olika tillfällen från de flesta landsdelar att aktuella
småskrifter och dito artiklar varit efterfrågade. I tjänsteberättelsen från länsagronomen
i Västernorrlands län 1901 anger E. 0. Arenander också den ökade frekvensen i form
av föredrag, korrespondens och artiklar och
redovisar bl.a. följande erfarenheter, vilket
illustrerar att han vid denna tid var mer
medveten än de flesta när det gällde valet av
informationsvägar. Han hade, säger han,
publicerat en mängd uppsatser om jordbruk
i de dagliga tidningarna och därvid vid

mångfäldiga tillfällen 'k unnat bevitllla. hur
dagspressen just '"""dellämpligaste med kl
atLsprida kunskaper. Det som kommer i 111.I,.
strifter läggs ofta pa hyllan. Småbitar i dags•
pressen däremot låses av alla. Kommer ek i
råtl tid, kan de ~Ladkomm~ myckeL gott.

Sådana små t1ppsatse1·, innehållande all<>handa meddel,mden ocb råd om jorctbrnkct
har även rönt erkännandet. au de drkulerat
runt i hela den norrlä,,dska p1X'liSeu. De1 år
e n sådd av små läJ:domar, av vilka ett kol"o
gror här och ett annat där.'·~

FAKTMWTA lllJ.

Om tillkomsten av hush ållningssällskap o ch
Lantbruksakademi
Som de Oesta ffircrn.e lser har å,~en hushålln[ngss1iJl~kapen sin fö1'histo1ia. På grt.tnd av

• tarii/1uslröli·11mgffli .,täla l'Ulst/lntf gjorde~
eter undcs 1700-talet ett par fö.rsök ~ll tillsaw, lokala t.~. /a,H/nt$j,all{;re, s9m s~ulle
fungera sam förcdQmen och rådgivare åt
'bondep,*. l?lessa skulle under landshövdingens lt!darskap u)>dervisa ocii h11ndleda
»Il mogen. rå 1'74-0-rnlet utsiiodesett Kungl.
M:\j:lS hrev rill landshövdingaina med "flit•

Qtdni11« 11:1rgd,,11d,e-länd,s<11lt1mn1". Oeua gkk
u t p~ ,m lani)s)lövdingarna skulle, vara stateiisjordbruksinspektöreroch i detta sk41\e
~ärskill lil~aua J,,unnlga o~h betrodda män
bitråc,la dem ule j bygdenia. Det va'r, säger
lngec,;, ett f<itsta förslag ull inråuande av
hushålloingssfill•kap mecJ därtill knutna
~onsuttnter, so)n skisseradcS. '11\nl(en var
a rt dctskulle linmtS e\lsårlam hmb;illniugssållskap tär v;uje här.id.
lll•11d nitiska ljtnäshöydingar pn1"'las fri•
hcrreu i\lllder.< KoSkull i ~onohergs län.
ö ab1ittl E:dkenbct-g i S~araborgs· län,Jal:oJt
Lutlv. von _Saltza i Jönk<1pini,s län , Peh1
Al:iraham O•nsl<ölff i Väste, norrlands län.
(då: Mc!lelpad, Åogcmrnniantl och Jämt•
la nd) och AdatnJohan Raab i Kronohergs
län. Bönderna var dock utomordcn(llgt
känslib,a tö,· ,lie.som gav intryci< aY nii.J·jpl\g·
en insyn och direktiv om lanthushållning•
ens bedrjv-~11de- -8ondestlnde1 protost6ril·
de ocks.\ i olika omgångar i (il;Wagen över
<je e ncri)iska landshf,,,dingar ·som i.bg Jumgl.
~-1.lj)LS riktli~jer ~Utför bokstavligt.

l,anti,;hövdingama s•>.IZ•e ernellerti<;I n1od
hjlilp av egenhändii;t u<s«dda "lalllhu.<häll•
are" i teg~l i no1.11 v.u:,je härad e ller ~oeken
lnrä1ia uågoL si.ags ordning för tills_y11c11. l
regel utsåg man präster, officerare, am,ndatorer av lcungLiga gllrtlar, hijradshöv'ding•
ar, aiobetsn,iin rn.fl. som •Sina "uppsynings•
mån•. Når inte det slog ~FSkilt vfö ut sökie
man ibland genou1 förelägganden och viten
~~tadk1m1ma resultat, något som naturLigt·
Yfä endast f"(,tade. t,@ndcrna, Sbhl tex. i Väs-temorrl,1.11d kände sig "infamt pllpass{(dt'' av
överheten. Johan Raob i IZro'flolll'rg, som
varver.ksam på L87(kalet. sök.te ijs1;ailk,om,
ma ,,esultat ul~n tvång eller dire ktW. HM
tog pnutema tillJ!iälp o~Hökre kring dem
bygga upp något slajis. •a1<erb1·ukssåll'!kap"
tör v;uje sot ken. Mcdle.m marna i dessa fic);
sockcnniä1\ 1\eu ut~eajål\la.c;,Gh deSS:utOm 1:\iä
g~nge.rv.uje lir fäs1Sr.1lla ciktlinjema för och
granskå rc, u1ta,e1 avförbäuri'rigsarbe1eL
Oerra \'lir i praktiken, säger E. lng~rs. de
första ofvllgångna ranktuna på hus):iåll,
n1n~ällskap med ~'<lgh>are, vis,;erligen inte
"39 vi i /lagens me ning kallar konsulunkr,
men s om ändä in.ut.bar au kunhiga personer skulle använda,, .som förc bllder;
gan~1oilo o,·h r•pponöl'(:r. Förslagt,'11 mötte
dock mc.st mo1,tånd ooh nmn efter vissa
försök ut i s;incten. Eu beståeude;resohat·a,·
i:ofWJ,;eu p :1 l7tl0-rale, v;,r dock den ,rtEAflfl'·

rore-

ltjprilninr; som Rungl. Maj:~ IH.l'ä,·dad~ 1742
och sorn gjorde ny~u1 i bondesamhä\le.t
w1dor ll\ug 1itl framå1.™ Den !lade d bek i
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!ande~ MXlm och mellersta delaräldre wspnmg.
Dec lörsca @rsöket all l\'I till stånd sållskap
med uppgifcer av den an hushållning5$51l•kapen senare lid gjordes i Gä,·leborgs län
i börja.n av 1870,calcc. Custav lll vägn.,de
cmellcnid all fasumilla rcgle111cn1et lör
denna "ekonombka $0CiCtec·. Gotlänning•
ama hade dock bilda, ecl Ucct ekonomiskt
sällskap eller förening (se not) redan 1791
- ucan au Fr.\ga Kungl. Maj:c om lov. Occta
fick år 1800 kunglig s1adfäs1eL,c och Go1lands låns HS kan därför riiknas som v-ån
fors1a hu.,hå.llninpållskap, Ocssforinna,l
tillkom dock 1797 Finlands bushållningss.;llskap och fick kunglig bck1·åftelse :\rcl
därefter. Allt detta -,ir i god övcrenss1ämmelsc med de (ysiolu'atuka och andra syn·
sån som kännetecknade upplysnilll,'>liden."'
Under de närmaste ti.o åren till.kommer
säl lskap på frivillig v-lg i Örebro och Väm1lands lån J 803, Västel'norrlands 1805,
Skaraborgs lån 18-07, Kalmar och Hallands
Jiin l8ll och Äl,~borgs lån 1812. De -,.raita
resultat av ni1iska och intrcuerade la11d.s-hö1·dingars insacser utan någo1 1ryck eller
ingripande uppifrån ....
Under den senare deltn av Cwtav 111:s
tid disku1cradcs i en lan1hushållningskon1missiou hur förbånringar a,• ;\kerbruket
s ktllle kunna åsiadkomn,:u. Resultau:n därav blev emellertid enda51 de nyssnämnda
p;\ frivillig väg tillkomna &ål!Jkapcn. En ny
lanthushllllninl:"kommission fråu L793 lcddc till m er konkrcrn ihgårder. Oiskussio11c rna härom under med,·crkan av den tilltråda,,de kronprinsen/regenten {Karl XIV
Johan) resulterade 1811 i en riksdagd,eslur
och kungligt p åbud om bildandet av en
Lantbrukoakademi och hushållnings,,ållslr.ap
i alla J~o. Akademien skulJc vara L;cntra.l in,.
swu lär lörbåu ringsarbetel och ~kulle
vidast möjliga bemärkelse

"genom upplysning, eftenlomm, uppmlllltraD och belöning främj a utvecklinge,> inom lanthusbAlloingen•
Resul1a1et av dessa propåer blev att dc1
redan samma il,- instif1adcs en kunglig lancbn,ksakademl och au det år 1814 bildades
tolv sällskap; i stort sett vnr hmdtt 1åck1 av

siillskap fram till J 820. Undancagen V'dr
Stocl<l,olms som bilcfade, 1847 samt Kopparbergs och Norrbo1ten• låns vilka tillkom
lörsc 1850; de, sistnåmnda hade vcrka1 tidigare men irn,011111::ll oc.h rekonslruerades
vid denna tidpunkt."" Om sållskapt.n$ slållning som b.'lde ett statligt och i vi.u U1$1J'åck•

ning också ell regio·rialt organ med hurcs-sctörankring ijordbn1ket säger S1auin:
'FlwM.Jbri•psdllska/J<" m/ar <o"1 f>dp,J,Ms
en dr~/Jydig position i 6aN&hålJd~Till tn dd
,w 1111 VÖJffl ,11giorde Jiillsl111!Jtn i11JttS$1lltgn•
Hisallontr for Jtm'""'1ttt. J)~ 1~nr htl Ji/f uF
ffmtngdtor101nW.11for,ningar{)(A ku>w SQm
<Mana oclsd ,m,kns "'""• fi&lotAmngnr M
.Audi lo/tala som rmtmla '")eilip,i,r (diket

nc:k~ förekom s~ sene som 11ndtr 1930c;ilet) ;11,,. .,,,. tidiganfra,.gdU stod de orksd
gmo,1t en i,ju:(itD Jtim.slndJior, «A 1mrtm1ur
sifUmng d1. mnAthcwamk n6m och uus<t qrm~

,kap,, nii,.,.d, ,u., 1tU da fiobtuln ddsy,t,.
mel, "m

Cenotn d en regio11al1 relativt fria slållning
som s.111skapen kom all åuyuta b lev d e ock•
så 40-50 år före rcpresentationsreformema
på 1860-1:tlet ett org-•11 filr länsintrc,1sena.
Arbeu;programmc1 gjorde del mlljligL all
,erka inom lantlmsMllnin,gens aDa områden och ofia en bra bi1 darutö,·.,,.
Kumm~ karakterislil som redan åt.e.rgivit.5
är ,ignifikativ:
"K.Bappa.sr n{fgot w1äns•tigt uar friimm(lud,
for ,t, in/in ,,,., kdik .,;u,Ju,pm «h flfflla<k
,n(>nt

rftm. HusltdlJ'1it1ptäll.rAåJKl Utfjclrtl~ -

fort /,,ndstt•grts t{/lko,••t - dtt ... da for11,.,
1/ärbJgdt "''' lm1dJkapsmlfffllM/nli kund,
dilk,Una.$ och sn:mvrdnn.r. "'"

Stauln konstaterar också au hlUhållni~
sj]1,kat"'" i Akademien$ cflcrlöUd skulle
delta i genomför.tndct av en rauonell lan1hush:illning i A. Tha,rs anda. Upplysning,,r
om v.lxu;lag, bn1kn1ngsmeLoder. teknik
inom ~ålvajordbn1kc1 forenades med föl'•
stag 1ill förb:iuringar i husbyggnad, inhägnad m.111. som Akademien ansig&ig kunna
rekommendera eller ville pröva lol,ah.""
HlUhållniupållskilpcn 1-ar följaktligen i
grunde11 renodlade agrara twociaJionMmen
fick eller 10g sig råttighcwrau verka inom
många Sllmhållsriytriga omr!den. Under
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'
de, fö1~ui ilecennict var ,s.älls)<apens ekonomi lä:mligen väl tillgodosedd dels geno m
statliga -anslag och d~IJ; genom avgifter ln\11
ledamöwma. Sedan le.Yde mång a ;,v dem
p~ "'el\QnQmisksvä,ltkost" i tjugo - 1r<1t60 ir
,, ils de,,.,s ok1>nomi på 1850--ca).el losti,s
gc.mon1 :i.tt de fick del av b.rlinnvinstnecllen.
Samtidigt reorganiserades mm 1840-t.>lel
d~n lq kala gjllcs- e ller distrik,sindelningen
oth stöm: uuymme skapadCll för en hredar<> represe111a,ion for de, cgc1ltliga böndernw del. I .ain.l.>and dlinned ko m sal~ka,pen
(!<k~å alt f:1 ökad ograrpo]it/sk bctyMlse.
Okningen av antalet bönder blan(l J«Jaroiitcma gick dock Jan~mt; förufilla11d'ena
ski[lltd e också mtllan de olika sällskapl<rl.

Brännvirmnedel fina.n.siel'ingskalla
Brånnvlosmi,dlen som finansicringskälla
for de, ~vcn.s~.i jordbrukets uppn>sln iug
oo-h mQdtrnlSering är förvisso \lärd en sirsl(ild besi-rivning. De tidigare - genon, \ltt'·
bliVna s tlltsaos\ag - tämligen falliga och
därmed i)1iliativlosa sällskapen fick genom
1855
reformering av hrä1Jnsvin~lagstiftnlngen e n ]1elt annan möjlighet a 11 beclri~a

ars

en positiv och st.irnulerandc \'i!tksamhc:r för
lan\l)rukSf\äring-arnas fi:ån\jal)de ure i !:men.
Uppslagelcllt1r illf-n oiil denna finansiering
var närmas• , n rilllällighet; ftågorm1 om säll~kapcns akuverh1g, Jru,dstingem tillkomst
och föräm,lringen av hrn11nvinslag-snfmiugen rålmcle be handlas samtidi_gL l'rån bötj:m
u ,gick 1/5 -~" mecllen tiU sällskapc11; andra
mouagare v,11" bl.a. cte viclsamma oidpullkl
oillkonma landstingen. Aren l885 i·esp«kthlc 1895 ändl11des anclelama till 1/ 121·esp.

1/ 10 för a•t 1905 aterånclras-till 1/8 :w d1'

nämnda medlen.
Detta fö rhållande bestod fram till 1916
dä finao'sie1i11gcn än drades till över staisbudgckn ,Hg:ipnde direkta s1atsa11s/ag, En
11röbJem med ffird e lniogen av bränMinspengan1a v-ar atl de .tog så pas., tilika tör
olika s,11,kap: gmnderna \lat i llög grad
orättvisa. Så ficlot.ex. .Cöteborgs-och llo bus
läns sällskap 188~ lida 138 500 kronQr
medan Gotlanck och J~mtfand~ lå n fiek
nl'jja sig med 7 475 respekllvc 8 740 ~rom:lr.
Götehorgs ansJagvar en~ml llka , ,onsom
tio andra sällskap tillsiu.um.- ns lick.. Från

IS90-'taler .fick hush ållningssällskapen en
be1:ydelse oc,k.53, $Om renajordlm,ka.tot;,ranjsationc:_r i och n:ted au dera.~ mcdlems-.a111al ökades. Vi skaJJ 11årrnare lllostre ra
deua i .senare a~esn.ill.'2•11

Lan.tbruksakailemie1zs n.wmerär
1\. nralel ltdamote" i Lantbruksakadtrnien
vä'Xlacle 11nclcr olik1l perioden, De n forsla
sammansätmlngen lr.1-n 1Sl2 Lllg:fordes a.v
följande kai.egorjer: Arbetandl! ledam.öter
72, hed c:rslcdamöler 24, ett åornl suu.srad
och soatssweterare, s;unmanl~gt ca 35
laud~hövdingar och biskopm· samt ti 11rlånds.ka ucb korr~sponderande. ledawö,tt,r.
lnaUes gö, detlll ungefär 150 l~dalniiler.
Frål1 1841 utiik)ldcs antalet arbu.t.Jnrle
lcdamiircr från landsorten till hög., lOO
och de u~ändskl, Lill 36 metlan korrespon:des·ande ledamö1er •avsl:.lffades. 1857 lll-,
ökades de utländska fill 75 och 1883 ökades
de ru-be1and.e leclamo,erna till l5Q. Utövc~
de nåmnda ingick o~kså.AkadeQ1toos l:ram•

sta tjänsLemän som Jeda.01()tt;r. Det ,var -således ge nomgående under de olilcl-sked ena

en gaosl<.3 begränsad skara som u1g1urde
t.,u, tbml:.sa:kademfens kärna."'

Ny /)Qlr oJn hwlullln i,ngsså/lfkaf,en
l shuet av 20<12 - och således Hngcfiir när
dc,ta arl,~t~ avsluta•~~ - utga,,Slmgs.- ocb
l,."liUbr\lks;ik.a(l emie n boken "R,,:gionala

frä~fart av de ~reella når.ingama un.dt:r
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ar". författad av Olol' Kåhrström.

Un-

detrullrikcn till 1i1el11 ät• '1Hn~hållnin~säJlskapc11s historiker, pi,riodiAka $ktifter oc])
år.kiv" 1.1c:b aoger där111ed oärmare 1>,,,tens

inn~håll. F,'amstållningen är inrikiad pa ell
be"skriming av del agrarhistoriska gnmdmaterial. som fioJlJI lillga,,gljgi dels i Akad<!m.i•en~ ark iv. d e ls pckså i de ,:,lika sälls)rnpens a rkiv på o.tik-a h~ll 1 landet. Den mgör
då.rmed en varclefull gruncl och vägledare
(ör dem som ,yjll forska i sällskap.en eller av
a ndra sk~l vilJ lira kä11oa det omfälrnnde
materialet om sällskapen. For (len som vill
)la en fullö digare bcskrivoi~ a" si\ll1ka•
pens histQtia än den som llinm:tt.s l d e m1.a
korta- l,ilagewx1 hänvisas o'ill upptatscn "D<;
-s~ens!<a husballnlo$SSällskapen., h isto~ieskrivning·· s, 65--143 i ~ltri(tcn.'"' ♦
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Den muntliga framställningens betydelse
Man får heller inte bortse från den muntliga
framställningens betydelse i informationssammanhanget i dessa tider utan andra
massmedier än ofta i blygsam omfattning
spridda tidningar och skrifter. A. Nathorst
beskriver redan i början av 1850-talet metodiken han tillämpar vid "första-besök" i tidigare helt obearbetade bygder.235 Just vid de t
relaterade tillfället var det vid ett besök i
Gävleborgs län som han informerade om
linodlingens grunder och den arbetskrävande efterbearbetningen av denna gröda. Han
låter inledningsvis pålysa i kyrkan att statens
konsulent då eller då på olika platser informerar och ger råd i ett visst eller i olika
ämnen. Sedan låter han byamännen i olika
byar utlysa bystämma, vid vilken han ger den
första övergripande informationen. Bystämmorna bevistades i regel av något eller högst
ett par tiotal personer, vilket var ett bra antal
att förkunna för. Därefter vidtar besök på
enskilda gårdar och individue ll rådgivning
d är man visat intresse för grundligare kunskapsinhämtande.236
Ett annat påtagligt förhållande är att C. E.
Ljungberg vid upprepade tillfällen är föredragshållare i Lantbruksakademien. Ljungberg var en slags "kunskapssamlare och -spridare" i olika ämnen och sammanhang; det
mest kända förutom arbetarföreningarna
och andra föreningsformer var hans samarbete med biskop C. A. Aagard i Karlstad
för att få grepp på det statistiska materialet
om förhållandena i lantbruksnäringen. Men
redan före 1850 var han i färd med att arbeta fram statistiska uppgifter ur landshövdingarnas femårsberättelser, vilket beskrivs i en
artikel i Landtbruksakademiens tidskrift.
Något år senare föreslår han att sällskapen
skall lämna årliga uppgifter om förhållandena i lantbruket för att få underlag för en
bättre jordbruksstatistik, vilket dock Akademien då avstyrker. 237
Redan från 1865 påbjuder dock Akademien att sällskapen skall bidra med årliga
uppgifter först och främst om sin egen verksamhet men även om de allmänna jord-
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bruksförhållandena i de olika länen. Det tog
lång tid att få accept för detta i de olika sällskapen och länge struntade 10-12 sällskap
helt i uppgiftslämnandet, vilket föranledde
mer eller mindre stränga påminnelser från
Akademiens sida. Som r eaktion på sådana
påtryckningar uttalar man från ett sällskap
ilsket "Vi handla mer än upprätta handlingar''
re dan beträffande önskemålet från centralt
håll att få årsredovisningen om sällskapets
huvudsakliga verksamhet. 238 Det är givet att
uppgifterna från sällskapen om föreningsbildandet på olika områden påverkas även
av dessa omständigheter; på tidigare stadier
var således rapporte1ingen i allmänhet ojämn
och bristfällig. Det är först i början av 1880talet som Akademien lyckas få sammanställningen av sällskapens rapporter om medlemmar och ekonomi så pass fullständig att
den kunde publiceras i tidskriften. (Se faktaruta VII:l)
År 1873 håller C. E. Ljungberg föredrag i
Akademien över ämnet "Skogsskövlingens
följder och medel att hämma den"; detta
upprepas vid flera tillfällen och i olika
ämnen, vilket belyser att Ljungberg åtnjöt
ett icke föraktligt anseende bland Akademiens företrädare och ledamöter. Under
1870-talet sprider man i flera sällskap Ljungbergs skrift om slöjdverksamheterna i riket
under rubriken "Husflitens tillstånd i Sverige och dess betydelse för vårt land". Då har
han redan 1869 hållit föredrag i ämnet vid
Lantbruksakademiens sammanträde. 239 I
övrigt är det svårt att sluta sig till i vilken
omfattning ledamöter i Lantbruksakademien och HS-ledamöterna aktivt deltar i den
lokala upplysningsverksamheten; att det sker
genom föredrag av mer bemärkta akademiledamöter m.fl. vid lokala lantbruksmöten
kan dock konstateras i de lokala berättelserna. HS-ledamöternas viktigaste funktion på
lokalplanet skulle dock sedan gammalt i
princip vara det praktiska föredömet när det
gäller förbättringar av olika slag inomjordbruksdriften; om det fungerade mer allmänt
är dock en öppen fråga.

Policyn i informationsverksamheten
Utöver de hittills behandlade inslagen kommer en rad andra fa ktorer in i bilden av
kunskapsspridning och utveckling. Långsiktigt gäller det skolans och den allmänna
bildningens utbredning och förbättring,
främst givetvis folkskolans men från 1860talet även folkhögskolornas och senare lantmannaskolornas tillkomst. På kortare sikt
betydde den flitigt förekommande utgivningen av böcker, småskrifter och broschyrer
mycket. Ett framträdande inslag i alla tidskrifter är de återkommande presentationerna av böcker, tidskrifter, småskrifter, uppsatser, tävlingsbidrag o.s.v. Många är d e
tävlingar ifråga om goda lösningar och uppsatser om olika tekniska och andra ämnen
som utlyses såväl centralt av Lantbruksakademien som av o lika hushållningssällskap.
Framför allt är det odlingsteknik, markförbättring, växtföljder och växtval samt spannmålshantering, främst torkning, som ägnas
sådana insatser. Några tävlingsinslag avseende olika föreningsformer har inte observerats i det studerade materialet.

"De enskildas angelägenhet ... "
Karakteristiskt för informationsverksamhetens inriktning och karaktär under d en tidigaste perioden är att den i viss utsträckning
förefaller ignorera de ideologiska bevekelsegrunderna för de förekommande associationsformerna. Det är de nya kunskaperna
som är viktiga, de nya teknikerna; företagsformerna bortser man från eller tillämpar
det som man råkat finna på olika vägar. Att
det är det liberalistiska tidevarvets ideal som
råder, lyser dock igenom i olika sammanhang, framför allt när storjordbrukare talar
och handlar. För den centrala informationen om föreningsbildning eftersträvas
stundom en m er ne utral karaktär även om
direkta uttryck för en medveten po licy är
sällsynta.
Redan 1852 anför dock statskonsulenten
A. Nathorst i ett sammanhang att "... staten
inte skall be[atta sig med bildande av sällskap

ellerföreningar. Detta är de enskildas angelägenhet ... " .2·10 Detta kan uppfattas som den tidigast formulerade policymässiga hållningen.
Den avlöses dock senare, främst avseende
"gemensam" mejeridrift, av en friare och
mer målinriktad attityd även från Akademiens egna företrädare och statskonsulenter.
I Lantbruksakademiens tidskrift framträder
redan från mitten av 1860-talet författare
såväl utifrån landet som med central placering med artiklar, som direkt pläderar för
inrättande av bymejerier i vilka man då ofta
lägger in ett samarbetsmoment även om det
många gånger är försiktigt eller vagt antytt.
Akademiens tjänstemän är i regel utvecklingsinriktade och framstegsvänliga, även vad avser "gemensamma" verksamheter och denna
attityd blir efter hand allt mer framträdande.
Hushållningssällskapen intar också "på egen
hand" en påfallande fri ställning i informationsverksamheten. De har eller tar sig full
frihet att återge artiklar och publicera sig
även i frågor m ed kooperativ/ ideologisk
inriktning, vilket framför allt gör sig gällande på mejeriområdet. Efter hand kommer
det också att ingå i tjänstgöringsreglementena för länsmeje rister och konsulenter att de
skall hålla ett visst antal föredrag ute i bygderna om andelsmejerier m.fl. föreningsformer och hur de skall organiseras. Några
motsvarighe ter till detta avseende inköpsföre ningarna har dock inte observerats även
om många konsulenter gjorde goda insatser
även för dessa.

Aktivt förorda eller "vara neutral"
Ett annat policybetonat uttalande görs i ett
helt annat sammanhang. De t är vid ett av de
tidigaste mötena med J-Jushållningsällskapens
Ombud 1870 som greve E. Sparre inlämnal
en motion till ombudsmötet om befordran
av folkbanker eller förskottsföreningar, upprepad från föregående år. 241 Beredningskommitten gör i sitt yttrande över motionen
en genomgång och beskrivning av de olika
associationsformer som tillkommit med utgångspunkt från Schultze-Delitschs' skrifter
och verksamhet i Tyskland. Kommitten väljer dock att liksom professorn G. Hamilton
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fokusera frågeställningen på arbetarna/
hantverkarna; några paralleller till sparbankernas uppgifter eller möjliga tillämpningar inom jordbruket ser man inte. Endast
där "lantbefolkningen mera allmänt sysselsätter
sig med en lönande binäring, torde en förskotts.förening kunna med fördel bildas. "
Detta betyder att man endast såg ett
behov av kooperativt samarbete när man i
större skala framställde slöjdprodukter eller
liknande eller när det gällde andra grupper
såsom hantve rkare eller arbetare. Några
andra åtgärder var f.n. varken erforderliga
eller lämpliga, ansåg utskottet; man kunde
nöja sig med redan i bokhandeln tillgängliga skrifter, t.ex. C. E. Ljungbergs och de av
Sällskapet för arbetarföreningarnas befrämjande utgivna skrifter. Sedan kommer i avslutningen det principiellt och policymässigt
intressanta uttalandet av följande lydelse
som återges in extenso:
"... någon annan eller vidsträcktare verksamhet
far ändamålets vinnande har desto mindre synts
oss f n. vara av nöden eller ens lämfJligen böra
ega rum, som inrättningar afifrågavarande eller
beslägtad beskaffenhet, såsom grundade på frivillighet och sjelfvverksamhet, ej bör göms tillföremål för yttre, mera positiv inverlwn eller främmande understöd. "

Det enda som enligt ombudsmötets mening
kunde åvila HS var att distribuera de angivna skrifterna samt att ge närmare råd och
upplysningar åt dem som direkt efterfrågade dylika. 242 Detta skriftliga yttrande torde
vid denna tidpunkt ( 1870-talet) kunna ses
som ett tongivande uttryck för etablissemangets, möjligen också Lantbruksakademiens officiella synsätt när det gäller spörsmål
om föreningar och organisationer. I princip
var alltså dessa frågor inget som Akademien
i egenskap av statlig myndighet eller hushållningssällskapen som dess underorgan skulle befatta sig med; föreningsangelägenheter
var som förut konstaterats "de enskildas angelägenhet". Att det praktiska handlandet
ute i de enskilda sällskapen ibland låg tämligen långt från denna "neutrala ståndpunkt" är dock helt klart. Naturligtvis berodde detta på att det var på lokalplanet som
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rådgivare och statskonsulenter mötte verkligheten och såg och insåg bristerna ijordbruksdrift, djurskötsel och mejerihantering
och andra sammanhang. Likaså insåg några/flera av dem snart nog också själva var
och när "gemensamt handlande" kunde
vara a nvändbart och allmänt befrämjande
för jordbruksnäringens fortsatta framsteg.
Dessutom kom det som nämnts snart att
ingå i konsulenternas tjänsteuppgifter att
åstadkomma förbättringar och framsteg
genom föredrag, information och propaganda för kooperativt samarbete.
Problemet med den nyss beskrivna principiella synen eller policyn är också att den
knappast kan generaliseras fullt ut på grund
av att olika personer och befattningshavare
både centralt och på länsplanet hade olika
uppfattningar och intog olika attityder.
Under 1880-talet är vittnesbörden i Akademiens tidskrift om den kraftiga utvecklingen
på mejeriområdet både talrika och positiva,
dock utan att företagsformerna närmare
berörs. 1881 är också erfarenheterna av "anordnande af bymejerier och mjölkinlämningsställen för distriktsmejerier" överläggningsämne i
Lantbruksakademien. Åtskilliga gånger under 1880-talet konstateras som sammanfattning av HS' rapporter att "... mejerirörelsen
fortfar att tilldraga sig allt större uppmärksamhet
... ". Denna gren av HS' verksamhet uppges
exempelvis 1887 vara den enda som i kronor
kunde räkna ökade insatser från sällskapen.243
Föreningsformer som kunde uppfattas
rymma en ideologisk laddning, t.ex. andelsföreningar inom mejeriväsendet eller
inköpsföreningar, behandlas efter hand
endast undantagsvis i Akademiens tidskrift.
Naturligtvis har detta att göra med att Lantbruksstyrelsen 1889 avlöste Akademien som
högsta statliga myndighet för lantbruksfrågor och kom att slå in på en vis a vis kooperativa samarbetsformer klart uttalad
positiv attityd och dito handlande. Detta
förändrade inte bara Akademiens ställning
utan också - gissningsvis - dess djupare motivation för att föra ut en mer allmän och
framför allt ideologiskt betonad informa-
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tion. Dessutom var det givetvis en nödvändighet att åstadkomma en ändamålsenlig
funktions- och arbetsfördelning mellan de
båda centrala instanserna. I tidskriften syns
dock även fortsättningsvis rapporter och
artiklar om föreningsformer av mer neutralt
slag, t.ex. fröodlings-, fruktodlings- samt
kontrollföreningar och andra som har med
tekniska eller odlingsmässiga förbättringar
att göra. Dessutom har vi den övergångseller gränslinje ifråga om uppfattningen av
samarbetsformer och utvecklingstänkande,
som ingången av 1890-talet innebar och som
berörs närmare i följande kapitel V. Något
svårförklarliga ur policysynpunkt är de två
artiklar som J. von Engeström vid slutet av
1880-talet resp. senare halvan av I 890-talet
ägnar dels "Den agrariska rörelsen", dels de
kooperativa föreningsformerna under rubriken "A~sociationens betydelse för jordbruket osv.".
Om en problematisering och tolkning av
det nu anförda skall försökas torde den
bestå i att många av dem som betraktade föreningsväsendet principiellt och på avstånd,
vilka dr. Leffler kallar "vissa ekonomiska teoretici ", egentligen inte ville att myndigheter
m.fl. skulle befatta sig med företeelser som i
grunden innebar eventuell begränsning av
individuell handlingsfrihet, t.ex. föreningsfrågor. Av de centralt anställda var det dock
främst statskonsulenterna som tvingades till
aktivitet genom att de levde och verkade ute
i verkligheten under ett skede, då framåtskridande och förändringar i det svenska
jordbruket med fördel syntes kunna komma
till stånd genom e ller förutsatte gemensamma företag och därmed organisationsbildning. Tidigast gällde detta de stora sjösänknings- och utdikningsföretagen. Senare kom
det främst att gälla den begynnande industrialiseringen av mejerihanteringen, som
knappast kunde komma småjordbrukarna
eller norrlänningarna till del utan ett samfällt agerande. Insikten därom kom också
mest påtagligt att illustreras med mejerihanteringens genomgripande förvandling.
Flera olika slags lösningar av denna fråga
prövades under decennierna 1860-70-80:

Först i form av att gårds- och uppköpsmejerierna samlade upp de omkringboende
mindre jordbrukarnas mjölkkvantiteter.
Från I 870-talet kom på flera håll i landet de
stora mjölkbolagen och deras system med
filialmejerier och avkärningsstationer, varifrån enbart grädden transporterades till de
större mejerianläggningarna. En fylligare
och mer belysande framställning av förloppet på mejeriområdet ges i kapitel V. Utvecklingen på mejeriområdet exemplifieras
praktiskt och mest påtagligt genom stat~konsulenten Fr. Cederborghs insatser och berättelser från de nordligaste länen och hur han
genom inledningsvis små insatser kunde
åstadkomma en begynnande övergång från
den hantverksmässiga och bristfälliga hemmahanteringen av mjölken till en som vid
det gemensamma bymejeriet gav kvalitetsmässigt och ekonomiskt bättre utbyte.
Vi har konstaterat att Landtbruksakademiens Tidskrift från 1890-talet av naturliga
skäl blir alltmer vetenskaplig och försöksinriktad; det mer allmänna innehållet minskar
påfallande. Lantbruksstyrelsen fortsätter
dock i stor utsträckning traditionen från
Akademiens tid med återgivande av bl.a. de
olika sällskapens rapporter. Dessutom tillkommer statskonsulenten G. Liljhagens
energiska arbete för att samla och i skrift
och siffror redovisa utvecklingen på mejeriområdet. Allmänt sett ökas och systematiseras informationen om främst andelsmejerierna men även andra verksamhetsområden
från 1890-talet genom Lantbruksstyrelsens
utgivning av sin meddelandeserie.

Litteratur- och skriftutgi,vning i
allmänhet
De hittills beskrivna informationshjälpmedlen och -kanalerna interfolierades som redan
nämnts ivrigt med utgivningen av handböcker, småskrifter och läroböcker av skiftande slag. Detta är påfallande för hela perioden 1830-90. På tidigare stadier klagade
man ofta över att man saknade goda läroböcker på svenska framför allt i de grundläggande naturvetenskapliga sammanhangen.
En listning av skriftutgivningen illustrerar
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att intresse tidigt föreligger av sockenbeskrivningar, ekonomiska skrifte r och framför allt handböcke r i o lika produktionsgrenar och specialiteter såsom torkning av
säd, linodling, odling av foder- och sockerbe tor, skogshushållning, trädgårdsskötsel
o.s.v. Så tidigt som 1833 har man i Västerbottens län distribuerat 800 exemplar av en skrift
med "kunskaper uti ekonomiska ämnen".
Redan 1838 utlyser Akademien en tävling
med en prissumma på 5 000 R:dr om förslag
till bästa torkinrättning för spannmål.
Under den tidiga delen av perioden ( 183050) framstår det som påfallande att man
fäster stor vikt vid rent lokala och länsvisa
initia tiv och åtgärder; det var händelserna
ute i verklighete n som betecknade framstegen. Ofta anges att HS ställt böcker och
"nyttiga skrifter" till sockenbibliotekens förfogande eller att de utdelats direkt till allmogen. Allehanda olika lokala kanaler utnyttjas, såsom utdelning till va rj e pastorat,
spridning av skrifter genom sällskapens ortsombud o.s.v. Endast vid n ågra få tillfällen
anges dock att skrifter o m samverkan kommer ifråga. Det sker allra tidigast när frågan
om hypote ksföreningar på 1810- och -20talen aktualiseras och när man från Uppsala
läns HS 1847 utdela r skriften om "Hufvudgrunderna för e n svensk lifränteförening"
som festgåva till deltagarna i det allmänna
lantbruksmötet.
Litteratur- och skriftu tgivningen under
den senare delen av perioden (1870-90) ger
mer allmänt intrycket a tt de centrala budskapen dominerar i högre grad och att färre
inslag från länsplanet refereras. Böcke r eller
andra framställningar som direkt behandlar
kooperativa företeelser är dock fortfarande
sällsynta. En av de tidigaste skrifter som från
1860-talet på svenska behandlade kooperativa frågor var A. Granströms'"Om kooperativa självhjälpsföreningar" från 1878. Den i
Marie hamn utgivna skriften var en del av en
rapport från en av ryska state n bekostad
studieresa och beh andlade kooperationen i
de främsta euro peiska länderna. Under
1870-tale t är det i övrigt alltjämt C. E. Ljungbergs och .J. Mankells skrifter som står till
132

förfogande för en a llmän och bredare information om kooperativa strävanden.
H.Juhlin Dannfelts sammanfattande beskrivning 1912-1 3 av informationsverksamheten under per ioden s senare d el blir att
lan tbrukets framåtskridande medförde "en
ofantligt ökad litterär alstring på detta område".

HJD:s litteraturlista över lantbrukslitteratur
under 1800-talet innehåller dock endast ett
tiotal rubriker under vilka med någon säkerhet behandlas koo perativa frågeställningar.
Ifråga om populära sm åskrifter beskriver
han situatio nen så att sådana utkom i stort
antal och att "tryckalster af den senare arten
utdelades i stora massor, särdel,es av hushållningssällskapen ". 2 •14

Även den allmänt kooperativa litteraturen är under slutet av 1800-tale t tämligen
fattig. Sjölin anger endast fyra arbete n som
han dock m enar är av god klass. Den ledande bland dessa är en svensk översättning av
Acland:Jones' "Wo rking Meri Co-operators",
vars svenska titel var "Arbetarnas cooperations-föreningar i Storbritan nien, hvad de
uträttat och hvad de åsyfta". Återstående
framställningar var av mer konsumentkooperativt propagandistisk karaktär som A.
Danielssons "Social själfhjälp" och G. H. von
Kochs "Arbetarnas kooperativa rörelse" också från 1898.245 U töver dessa nämner Sjölin
G. F. Steffens "Brittiska ströftåg. Skildringar
och iakttagelser" från 1895 samt översättningen av Charles Gide' s "Nationaleko nomiens grunddrag" från 1899. Sjölin anger
också en bok som aldrig översattes från engelska men som han m enar spelade den största rollen bland dem som kunde tillgodogöra
sig utländsk litteratur, nämligen B. Potters
(pseudo nym Mrs Sidney Webb) "The Cooperated Movement in Great Britain", utgiven 189P46 Det är dock svårt att bedöma
i vilken omfattning skrifter på främmande
språk över huvud taget ko m en publik inom
j ordbruket till del ännu under åtskillig tid.

}ack- och dagspressens roll
Facktidskrifternas betydelse i j ordbruket har
redan understrukits. I W. Sjölins framställning får vi en kompletterande beskr ivning

av fhuuto r alll dagstidningarnas bctydcls~.
Han m enar ~lt dessa va.,· den sonens uyckalster som lästes a,, en stor del av allmän•
lu:<tcu och g.e nom gemensamma prcn u1t1c-

ralioner qrh lån av t.idttlugar val' dett verkliga lfisckrclscu ofta&ts.törre ån tidnlnga11iac:;-

upplagor. Oenn l'llr Vdnl igt också på landsbygden där ner,1 gårdar ibland samsarles o m
en pn:m,me.,11tion. Rjngrörelsens kar.ikclr
hade också väckt firlninJ;~fölli.ets inu·esse for
de ko11,1ummtkoopct'ativa foreningsföl_gorM od, man ha!le vanuJg -'Il publicera ko,.
operaciva nyheter i räu uur utsträckning.
Många tid.niubrsu1ä.n var o,oks3 intre~~eratlc
av koopexationen so111 ,<ådan och dos., 11tveokling, menar ~ölirt . 1870-. oeh 1880-talens
aniklai· i p1i.11cipfrllgor bö,jade mol slmet av
1880-t~leL vika för r~nr sakliga skil<.J.riugar,
reportag~ o,;h ibland äwo för djsktissioner
av kr>nkrnla forslag." 7
Huruvida dena gt·r1d1'clltockså kan sägas
giilla den lantbruk,i ,•,riktade fac kpressen fu·
mcnveksa01c. Vis,wrliw,n var lidning-or och
tidskrifter när~ nog den e 111hl sp,·idniog;i,-

fonn,•n för kooperativa och org-ani~••iori,inl'iktade oyheter inom jordbruk~L I hur
s1or 111stritcku1ng land,b)'gdens folk lå!re rid11i111,rar och tidskrlfter ar dock u1omon,ll,i11ligt svån att få en uppfattning orn. N;igon
S)'$temausk g<:110111gång av dag-spresseo när
det ,;;i ller lantbruk och töre·ningsväs<tn har
hcll•r ime gjons i dmtasamn,onhang. SjöHn
ger _på vi:jf:t sätt en int.ressao l syopunk1 på
lantbruks'f'r<-ssens insatser n~r han ~äg1,r sig
kunua särski!ja tv~ h uvudlinjer i fäc.kpressen.J inrikt.niug_._ Dcu t:na ät ren l konsurnenc.~
koopet'ati~ de11 ·and 111jordbrukskooperaliv
med en lig, hans mening· framför alll W.

Flachs "Lanclltnauncu " i spetsen.'""' Son1
fi•o1mgau har dock de lantbl'llk.<inriklade
Tidskrift för Lanrltn'lanna-och Kom munalEkonomieu oc.h TiclskJ'ifl för l..andtmån
m .n . långt tidig,\re fyllt en va.sem lig u ppgift
i sa.mmanhan.ger.

Snk1ws i S11erige - visi-Oniira ledwe
En inverkande låktor under d<: o lika 01VcckllngsperiQ<;kn1a var att <lct i Sverige alrlrig
framträtldo n~gon 1eda1'gestalt av större

tb1·ma1 som lnrll<.tade sig p:1 de koc,pcratil'a
frågorna inornjurdbrukso,n,'åder. i va1je full
i nw s0111 hade sill urspruug i eller - som
u·x. Raiffeise.n- ini1ierat och c ng~gerat så,:
pmblc m cn ut jordbrukarnas och litntl••
bygdens synpunkt och dännc:d cngagtradi:
sig i la l\tl;,rn ksk<1opc.rauv.\ uiwcd<llngsfrägor.
I Svcrig" fän os böndernas ledarg,mahcr t
1·iksdagen där rle under ~enare dtlen ,w
1800-ti,let enlig1 S. Carl.,,on hade sin ''politis-

ka st,nhctstid". Men inte heller det a.,·bi;wt
hade någonsin karaktä1'cn åv' Sl01'3., fra111åtsyf1andt:, idl~ i,lle1· o,·ganisa1lo11sinl'iktade
i IISl\t.set nät det gäller koope,;itloll elkl' :Ull l>lU samverkan . Inom lant bruket härskade

adel n, s11J1jordbmkarna och hmdsbövding•
am;i o imk,'änkt under lång tid ge.nom sil\
do minans i l..11nthmksakad<ltlli och h11shållni11gssfillskap. Om nu.u, skall u·o på A.
Åbergs ur.saga skull e dessutom m;\11g.i av
bonderiksdagsmänne u ~• Liberala åskåd11i11gsskäl i.ute ha vai·it inu·essernde av något
föreningsliv, H"n skriver:
"Fin•de gt»Qratin1,tf m, hii111lr.1· ,tt>m Jillsu1,u11m1.,
,utq. A,idfln' 'D11nirl.m m tw/1hans.,fl.rtfti/Jttrt fuTm
pnl frir libtlmti:m,cu,t Jft1lui,Vtt1 ,,d; .uK"iM<t idffl;
frirtJGll d~t 1h'rltligJi;i1Jj,iimmu,uli· ,,Il ,,f)Jrm/.ur,·(I,
"I i dttmtJmfah,, «tr ja,hliga ir1;11t,ra,1.3/1Unit1gt1,
ftJr till ti/l1HMr1tal;(t fonlbr11~ inlrrs.sem l'lt.t kop1

tiiirp;,· ,,u t/,iffu irutanjöm~mgtrntcbm pil ,,lb,M

"'"'" iJ.,,tfog 1,,1 lt.mdsbygdi'tt. ""

11

Nu år. fr.lg-,10 givetvis ,1lkt1ummli11gsviune A.
Åbt·rg ;i,· i deua sarnrn11nhang; vilk~ ~r hans
belägg eller ktmdc h1111 övc rlrnvud taget V~ta
rdgcn om bou<lcrnas instä1Jni11g till koopo1'iiliv e.ller ann.:tll Samverl,:.an? De flislunad~
~rnppcm~ på landsbygden var tidigt Mde
sl-C,tiepel:m, och s tödtrupper inom aodnl
('olkrö.relser, s.is<11n O)•k1ul'h~ts- och frikyrkorörelscma. Varför skulle de ställa sig awi;;,Lnclc lill koopemtionenr f:lera fri~inn~de län
som VästerbotLen O( h Jii,uuJand ,,a,· ocks~
pionjärlän ifrJga om kooperativa initi~ tlv.
Dun mesL bmydelsefulla insatsen son, fi\11gji:,rdes av bondepoli\il<;«rmt i n1tsd<1gCJ1
under rleiuia tid V1\r i Stfi llct avlyfiandet fran
jo1·dbruks11äriugeu ,w "de sekelgmnla ol'ä11Visorna·, d.v.s. främst g ru11tl~kaucma och
indclningsvcrRcL mr11 öckså sl\yldighete,·
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som skjuts- och brevbäringstvånget, vägunderhållet och skyldigheterna att bygga
bl.a. kyrkor och skolhus.250
För att vid slutet av 18OO-talet åstadkomma en kooperativ rörelse på bredden och
djupet bland svenska bönder skulle det ha
krävts en visionär folkledare av större format
- som aldrig framträdde. Det förefaller också som om det konservativa ledarskiktet
inom lantbruket inte heller hade den riktigt
klara insikten om vad folklig upplysning
krävde och vilka dynamiska möjligheter som
låg däri; detta trots det mycket betydande
upplysningsarbete som Lantbruksakademien och hushållningssällskapen ändå utförde. Naturbegåvningen i detta avseende
möter vi när P. J. Rösiö, "småbrukets apostel", börjar förkunna sina läror. Men symtomatiskt nog förstår inte de ledande kretsarna - och inte helle r Rösiö själv - den roll
han kommer eller skulle kunna spela - i stället betraktades han från många håll som en
orosande som man helst fryste ut. Och i stället för att stimulera förenings bildande i hans
egen anda såg han sina elever och efterföljare som konkurrenter om den roll han själv
helt ville dominera - tydligen med ensamrätt. Så blev inte heller småbrukarrörelsen i
Sverige någonsin en folkrörelse eller organisationspolitisk faktor av betydelse.

Bönderna på efterkälken?!
Det som vore intressant att få klargjort är i
vilken utsträckning föreningsbildning och
kooperativ propaganda, som t.ex. information i tidningspress och debatt i tidskrifter,
arbetarföreningar och Smithska ringar i
verkligheten "spilldes över" till jordbrukets
folk och påve rkade jordbrukare. I vilken
utsträckning och hur länge var flertalet
människor på landsbygden alltjämt isolerade från tide ns starka sociala och idemässiga
strömningar genom sin geografiska belägenhet, traditionella konservatism och brist på
kommunikationer och information? Andra
frågor som kunde penetreras djupare är
i vilken utsträckning lantbrukets led ande
skikt samt konsulenter och lärare vid lant134

bruks- och folkhögskolor var med och fullgjorde funktionen som opinionsbildare?251 1
vilken utsträckning gick föregångarna inom
jordbruket - oftast de större godsägarna,
jordaristokratin och "gentlemannajordbrukarna", som var i besittning av språkkunskaper och kunskaper i olika tekniska avseenden
- i spetsen också när det gällde utvecklingen
av föreningsväsendet? När det gäller Lantmännenorganisationen är Ostermans redovisning av släkten Hamiltons insatser ett
framträdande exempel men intrycket är att
de närmast utgör undantag.
Andra frågor som kan ställas är hur långt
tidningspressen nådde och framför allt lantbrukets fackpress; att den redovisning som
åstadkommes i denna framställning inte är
tillräcklig torde vara klart. Och hur mycket
betydde det att Lantmannapartiet och dess
politiker just under en del av den aktuella
perioden, eller 1866 till 1888, hade sin politiska storhetstid? Frågorna i sig är inte särskilt lätta att besvara eftersom alltför litet av
detta förlopp gjorts till föremål för mer
djupgående forskning. Inköpsföreningarna/ Lantmännen är det enda föreningsområde som utöver RLF ägnats egentliga forskningsinsatser men inte heller detta område
har granskats genom studier av lokalföreningarnas utgångspunkter, tillkomst, de
grundläggande motiven och olika funktioner.252 Frågan kan också ställas om bönderna
i allmänhet litade alltför länge på att politikerna skulle lösa problemen åt dem genom
tullar och andra statens medel och därmed
lät årtiondena gå ifrån sig? S. Carlsson karakteriserar med utgångspunkt från C. Larssons
i By framställning (i en bok från 1912) situationen på följande sätt:
" ... Carl Larsson i By, (som) söhle förena lantbruharens och fö1fattarens yrken; han blev den
förste bonden i svensk liUem turhistoria. Med stoUhet dröjde han vid bondens skapande insatser, vid
hans arbetsamhet och pålitlighet. Men han gisslade också bondens lröghel, hans ofönntiga att föra
sin egen lalan, alt taga nya initiativ, att anpassa
sig efter organisationssamhällets hrav. Medan
andra grupper stonnade fram, med kraft och hänförelse, hö/lo sig bön derna i eftertruppen med söndergäspade käkar. "m

Är detta en överdrivet pessimistisk beskrivning som är påverkad av det psykologiska stämningsläget bland jordbrukets yrkesutövare omkring och efter sekelskiftet 1900

eller är det en befogad frågeställning? Den
fortsatta framställningen i följande kapitel
får belysa utvecklingen och därmed också de
möjliga svaren på frågorna.
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KAPITEL

IV.

Den danska andelsrörelsens utveckling
Inledning
Agrarhistorisk forskning med inriktning på
de lantbrukskooperativa organisationernas
tillkomst och tidiga utveckling ha.i~som redan
poängterats, endast i begränsad utsträckning förekommit i Sverige. Situationen i
Danmark är en h elt annan. Genom att j ordbruket varit landets huvudnäring har andelsrörelsen alltid haft en annan, tidigare och
mer genomgripande betydelse för det danska samhällets utveckling i sin helhet. Man
har en h elt annan situation i så motto att det
sedan länge funnits forskare som intresserat
sig för och bedrivit aktiv forskning om den
danska andelsrörelsen och dess utveckling. 1
Främst bland dem lägger man märke till C.
Bj0rn som vid Köpenhamns universitet
fungerat som den danska andelsrörelsens
"husforskare". Dessutom finns den mer
dags- och framtidsinriktade institutionen vid
Esbjergs universitet som bed1iver kooperativ
forskning. Detta betyder självfallet att andelsrörelsen också kommit att inta en helt
annan situation kunskaps- och intressemässigt än vad som hittills varit möjligt i Sverige,
där få forskare på motsvarande sätt intresserat sig för motsvarande verksamhet och problemområden.
På grund av mängden material och litteratur har problemet därför vid utformningen av detta danska inslag varit sovringen
bland materialet och begränsningen av omfånget. Därutöver har tillkommit vad som
påpekas i broschyren "Danmarks AndelsbeV<egelse og Kooperation" att en företeelse

som den danska andelsrörelsen inte kan
uppfattas som något isolerat. Den måste förstås och bedöm as utifrån det sainhälle i vilket
den utvecklats och utifrån de människor,
som utgjort dess bakgrund och verksainhetsområde.2 I denna framställning har dock
teckningen av denna bakgrund begränsats
till de närmast följande allmänna noteringar av de faktorer som bildar den typiskt danska bakgrunden och versionen.
Motivet för detta danska kapitel är främst
att det är ett alldeles utmärkt exempel på en
snabb informations- och innovationsspridning samt kunskapsutveckling under gynnsamma betingelser. Avsnittet är av värde för
arbetet genom att det dessutom ger utgångspunkter fö r j ämförelser med den svenska
kooperationsutvecklingen och bedömningar av det i övrigt skildrade svenska förloppet.
På flera områden blev också den danska utvecklingen vägledande för motsvarande
svenska, som t.ex. ifråga om tjur-, kontrolloch avelsföreningarna samt för organiseringen i kooperativ form främst av den
svenska mejerihanteringen från 189O-talet.

Landbosamhällets förändring
De danska bönderna var sedan medeltiden
- i likhet med stånds bröder i många europeiska länder - i stor utsträckning ett undertryckt släkte. De lydde åtminstone i vissa
delar av landet under det s.k. vornedskapet
eller livegen skapen som dock i början av
17OO-talet upphävdes genom en kunglig för137

o rdning. Detta var en påfallande sk.illuad
mot det svenska förhållandet att bönderna i
Sverige:: aldrig varitJlwgua. Vidare gällde för
de: danska bönde,m, deu.k. tta®sbfl,uf,,JJ:<,r
hela landet, vilket innebar au bönderna och
rl er;tS sön"r visserligen l,~fi1ades frlin livegens~,a:peo rucu var ffirpliktade att ho kv-,<r
på sinaJ,.,,1,gllMilr.' Dättitl.lrnm au hooeiiptiktm p~ godsägarnas stora gåi·dar i praktiken
Innebar tvångsarbcte pi godseu. Likaså v.udet endast ·bönderna och dt1ras so11c,r som
vaT pll~ tiga till ~01<111ttjäos1, i regel fram lill
36ärs ålder. Sy$tem~L inn~1><1r i likll månat,
stonui\nuen s:ikr.tde sig arh«1skt'aft tlll godg~n och de Clll'iilrlig.a kungarna soldater till

sina anne.er. •
Ett w1da 111ag från regeln om vo111td$\<;1l>ct varJylland. Likaså tttgjor<le Bornholm,
där det a ldrigfwntlt,; o~grn'J1errsårdar, elr
undan tag ifr:lga om stavnsbåndei. Öns jord
h~r aJltid iig1S av dess bönder, itue av adclslltån od, a ndra godsiigar~ som d1ivit g~rdarna med dagsv.,rks.seyldiga. M.i:n äveu om
bcrrg:\.rda r saknades var bönderna ~ndå
~vet'ksskyldiga-till fögdeslottet I tarnmr.rshus -111lrifrån 01mr.i.xlandc danska, tyska och
svetl);~~ berrar Sl)stle. E,tviss frihc1.fdn för.
uycl:. ptägl.ade åltdå det bornholmsl;a samhället i mo1>ars lill -<tön-e delen av det övriga
da.n ska kungadö,nct.'
Mol slmet av I 700-t., let upph ävdes ~mellerrid stavnsbå.ndet av en frihcrslnrikmd
le.ung och avlöst"S av en friare fc;iml a• " "
skrivniug~ord11ing för annens beho>: I slålle1
infördes d e s.k. gt!MI/IM1sprir1ilcgien,u, vilk~r
var e n iw de- inkdande reformern}t sonl
gynnade frfa och ~jålvägancle bönder. Var
och en som ku11de uppvisa a ll han v-•r innt~
ba,•aro av ett egetjordbruk kunde därmed
b~frins fi'lin urskrivnu1g till soldatgånst. l'rlo
samma ild u\gick stalSlån ull bönder för s.k.

',mlv<:J~rk0p" ell~r~aivefreste".• Eljest 111lr·allt
manfolk ti llh örande <lt•n danska bondeallmogen tvingade att bli soldatc.r när l<twge.n
kallade. I de.;sa,tånrl:..skilloacler liggerroycket av f'iirklari.o.gama Lill au böndernas frlhe1skamp \<C)m a ll bli s-J intensil' i det daJts•
ka samhället fram u nder 1800-1.alet. DN
kriivdcs or,kså fo1·L,altajorclrefofrncr orh en

tHskiftning av rle g-,uula byarnas jMd i stor
skala för all <k a,•görandc förutsiiti.llingarna
för dn dansk'llj01'dbruke1> ulvet'.k1i11g lillen
modern näring skulle k<>mrna till ,1~nd.'
Oe1 danska s.unhäller och rle~i jordbruk
gm,omgirk giveLVi~ ods.sä hel«<lcu utveckling
()ch förändring som löljrle av upplysoingsliclcn och dess ideer. Upplysningstiden, våg
av audradesy,,sau. frihe1sstråv-dlld~n, humanisering och föreställniugar om attsamhiillsuLV<:cklingen skull e komma alla samhaUut,
klasser till godo präglade hii11delJleförlQppe1
i Danmark som i de Ocsia ~Odl'J e uropebka
länder. Deisatfl ma gäller den tekniska u1vec::kli11gcn och användningen av de mQdern,, 1<-unskapcrna i jordbr11ksprod1.Jklionen .
D«tta var dotk ~rsldll betyrlelsefu llt tör
Daruuarksom ka11.skc mer än u1ång-" andra
läni:ter hadcjordi>rnkelsQm huvudnäring.
Någon har sagt art Oa.nntark SC!dan urminnes lider \'asi t en litel fånigt land i Nnrden
med en enda stor naturresur~ - elen goda
äkennarken.
Yuerligarc; en av de \liktigaste swgan för
r.kt d;1nska bond«ståodets v-lg till ajälvständlghcr o~h ~jålvfö.rrrnende var den lll6J beslutade/,,..rte/0,.,1114 d.v.~. an'.,;1delageu genom
vil k!:n ärftlig-i nrrende infö1·cles. Den inne,,
baren btlryrlande fo rbiiuring av ~rreudeS)'!i·
temelll hela k;iraktär och var e ll vikligr ~teg
pil •slgen i 11tvc;.ckl inge11 11101 ~selv~jc" för
a llt/ler ~vde dausl;;\ bönderna. Od ,malades
tidigt all m,llsåttningen för land- och jorclr~formen1a i Danmark var :.111 eftersLrä:va
självägulide bönder i stallet föranendebö11der och frill(m,;ier i s1iil i<,t för hovcriboudor.•
Samtidigt som g-.\rdmiinne11 (= do egemliga
bönd~ma) pa de1ta s,,ttgicl< mol en allt stöi0
n, rrihet gick det ciocl< mo tsal'L väg ro,·de s,h,
/11~mi/lrne11 (= småhru!iare, back.sllLSittal'c) ,
Vilka lähgi: stqd ulanf,,,. frihew,rävnnrlena.
Sam1idjg, som gåtdr11an,hoverie1 twder
1830- c)ch 40-lahm llvska.lfadc$ al.ltmer gick
saledc!\ u tvecklingen å t molsau håll ifråga
om husmaodshovcrier.•

Sko/11 och självstyre.
lett antal andra enskild« men vikliir- avsccn•
den skilde sig od,så den danska 11tveckJiflg'-

..
en i ett antal särdrag från vad som var fallet
i Sverige. De kom på avgörande punkter att
ge andra betingelser för vad som hände,
både vad gäller det tidiga föreningsväsendet
och - när den tiden var inne - för an delsrörelsens utveckling. En sådan faktor var att skolplikt för barn i åldern 7-14 år genomfördes
redan 18 14, alltså nära 30 å r tidigare än i
Sverige. Därmed ryckte efter h and de släktled av bönder fram som genom tidigt förvärvade grundläggande skolkunskaper var
mer mottagliga för framåtskridandets läror. 10
Ett annat led var att enväldeskungen
Fredrik VI redan på 1830-talet genom nya
författningslagar inrättade s.k. rådgi,vande
provinsialständer. De var med e n förenklad
liknelse en slags motsvarighet till de svenska
representationsreformerna på 1860-talet,
vilka gav till resultat bl.a. de svenska landstingen och inrättandet av modernare kommunala styrelseformer. På 1840-talet fortsattes
reformarbetet med en ny landslwmmunalordning, varvid gårdmännen fick valrätt till en
sockenstyrelse som skulle ombesörja de lokala kommunala angelägenheterna. Detta
var en för böndernas förhållande till det offentliga livet ytterst betydelsfull åtgärd. En
fri översättning/ beskrivning ger besked om
innebörden:
"Ordningen betydde att ett verkligt självstyre nu grundlades i landskommunerna
och det gav i sin tur upphov till att egna fria
föreningar bildades, vilkas ändamål vittnade
om befolkningens intresse för de nya uppgifter som de ställdes inför. Föreningar som
kallade sig Landskommunala fö reningar,
Landboföreningar, Sockenordförandeföreningar o.s.v. betydde ett helt nytt föreningsliv inom den stora landsbefolkningen. Vid
d e möten och sammankomster, som dessa
föreningar höll, kom att dryftas även mycket annat än som gällde rent kommunala
spörsmål. Det blev i praktiken bondeståndets allmänna samhälleliga intressen som
diskuterades. 11
Flera av de steg på vägen mot emancipation och frihet som krävdes i Danmark hade
de svenska bönderna sedan länge innehaft
eller uppnått; utgångsläget för de danska

bönderna var således i flera avseenden
mindre fördelaktigt. 12 Sam tidigt inne bar
detta att danskarna hade mer att vinna,
vilket möjligen kan förklara den högre
intensiteten i det folkliga engagemanget.
Flera omständigheter kom alltså att inverka
och leda till att även andelsrörelsen bland
danska bönder blev ett led i själva frihetsoch självständighetssträva ndena. Fortsatta
representations- och landboreformer tillsammantagna medförde att man vid ingången av 1850-talet kunde karakterisera situationen så: "Genom hela utvecklingen på
dessa områden efter 1848 hade man uppnått att ingen del av gårdmans/ bondeklassen stod utan den yttre självständighet som
krävdes som förutsättning inför de praktiska, politiska och andliga uppgifter som Danmarks bönder ställdes inför under den sista
halvan av 1800-talet." 13
För den tekniska och ekonomiska situationen i jordbruket gällde också, vilket här
citeras på danska: "Der har nceppe nogensinde
va:ret en Periode, da det var saa let at vcere dansk
Landmand som i Tiden fram omkring 1850 til
omkring 1880." Påtagliga förbättringar i jordbruksproduktionen kunde genomföras med
relativt enkla medel, de krävde inga stora
kapitalinsatser; dränering, märgling och
andra förbättringar gav hyggligt utbyte på
den mestadels goda åkerjorden. 14

Folkhögskolor och politisk likställighet
Det som var specifikt för Danmark till skillnad från de övriga nordiska länderna var
den stora betydelse som grw1dtvigianismen,
folkhögskolorna och den politiska venstrerörelsen kom att få. Samhällsreformatorn
och folkh ögskolemannen N. F. S. Grundtvig
(1783-1872) levde sitt liv utan någon direkt
anknytning till bönder och jordbruk. Men
inom ramen för den stora samhällsförändringen med alla de nya ideerna om upplysning, politiska reformer,jämlikhet och frihetssträvanden grundlade Grundtvig vad
man skulle kunna kalla en speciell "dansk
version" av händelseförloppet. Därtill kom,
vilket R. Skovmand framhåller, att då bönderna genom sta!nderförsamlingar och
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sy1111r1i1cl i samband med dan~k-ty,ka krig~•
l8<H spelade eu roll. 1" ~•långa folk.högskoleledare lacle i p r·aktiken i sin nnclt-rvisning
huvudvikten på elen nat ionella väckelsen i
kombimuion med argumcntt:ring f()r frihet
i såväl sam hiille, i skolan och dess uodcl'vis•
ni ng och från d"t stda fil rtryckcl från clc11
gamla konservativa k)1rkan 9rh dess uormsystt!m .1 1

Skum1and ger också i siffror en helysn i, 1g
av omfattningeu "" delta1,'a11det i folk högskolornas verksarn heL som framg-lrav tabtdlen nedan, Av de 98 skolorna 191() var 79

folkböi,rskolor och 19 lan1bru ksskolu1·. Av e n
årgång LU1gdom,1r bland la nclsbefolkningcn

Fmkhiigskr;J1w spt!/nrffl tn btl)Vll'Jnd;i mil/ lt/u11dd1'p~.,,.,,
od1 tntivtmdling,•11 m, det danska lau,lba$11111l1iilM.
SamhiitJ,wfo,'mhlo,-;, IJf/J kt1ll11rpers,me11 N.J•:S.
Cnmdt11ig tlff.1' d1,1 kd(l11de fo1~An.g.smanm111 ()(/;
kQtlt all J,t,,;fiimma iiiJrkP,I tw iuri/d,,ingn, lirh ltn,~
biirtlen 1 ,lr 1/mHka bö1uf,,nwsfngiirel.se Ml> itltfJ/og,\.
kn vnA,t111tfog. 0/uintl ko»:,'l1tå')_; rt/1ro:J. f.und/K.B.

gick under J8SO-rale115 procent på folkhögskolornas vintel'kurser. Fr.1111 under H.11 Otakt va.r andden JlO procem. Siffron1a talar
förvisso sitt eget alldeles klara språk och tiden från 1860-taluis slut ti ll in på 1880-talel
kallades "den stot•e h0jskolel.id". Det ,·ar.,,.,
sådan omf.rnning och en sådan anda bland
dessa folkhögskoleLU.1gdon1aratt de1 också i
stor utstrJckuing kom act prägla hcla la1J1bt~
folkniugc n och livet i "lru 1dbosa111funclt:1"."
1ilbeU J\':J. Anta.I fölkbög.sko lor qeh d:o elever J Danmark 1860-1 9)0.

A,
k<1m1m1nallagar sku lle f,i del i ans\'arct ror
l'ike1s och socknarnas angelägenh eter. så
kråvdes det också a11 de lick möJ1ighc1er att
fö rvärva de härför erforderliga kunskaper•
na. Denna avgörande upplysnin!($roll kom
cle för Danmark så s;irpräglade folkhögskolorna au ~pthl i högre grad ån i något anm\L
land. Därtill katt fog,1s au tleverna på folkhögskolorna genum undervisningens uppläggn ing kom i nåra berö1ing mtcl cle poli·
tiska hänclelserna. i det danska sam h;ille1."
Hos Grundtvig och hans många nwningsfrän der p,\ d e snabbt uppväxande damka
folkhö~kolo rna förenades rnnkarna p~ politisk och ;,ndlig frigörelse och viixt för den
enskilda människa,, med den g.:,mmaluord•
iska l'"omantlken, skandinavismen uch den
frireligiC>sa \'åt: kctL<;en. Åve11 de starka m11io11alisl.iska lidelserna i ka,;npen mellan danskt
och tyskt fr.\11 1830-talet och rram:\1 och i
f,(()
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Det fanns dock en del bland de danska bon•
derna och äveu b la nd "hc•jskokn1ä1111en"
som inte kuode förlika sig rned att det $kulle
undervisas så myr.kel bl,Lild bliv-Jnde hiinder
om asagudar, Jiuerawr och potsi hisu,ria
1

och eu tna.'>Sa idecr; som rua.J1 ,inte skullt: få
u.'lgon p111krisk användning för i cle1 kom•
rnand,· verkliga live t. Del si.anades och drevs
Också l'll antal skolor med c u mer pr.,ktisk
jonlbroksinriktning. 1" Men det var den
grund1vigskaruodellen som sloga,1 och blev

...

dominerande. Kristen Kold, en av pionjärerna i Grundtvigs anda, hade som motto: "först

uppleva, sedan upplysa". 20
Ännu en av de omständigheter som måste
beröras som utgångspunkt för den danska
andelsrörelsens framväxt framför allt från
1880-talet är landsbygdsbefolkningens och
särskilt böndernas politiska tillhörighet och
engagemang. I motsats till förhållandet i
många andra länder, där böndernas majoritet under 1880- och 90-talen efter hand kom
att befinna sig i de kristliga, konservativa och
agrara partierna, slöt de danska bönderna i
sin frihetssträvan upp i det liberala lägret.
Vad som gjorde den danske bonden till
"venstremand" var hans behov av att få sin
plats i samhället bättre erkänd.21 Det gällde
att avskaffa såväl de t som fanns kvar av rester
efter f.esteväsendet och böndernas ofrihet
som yrkesutövare liksom det gällde den fulla
samhälleliga jämställdheten vid riksdagsoch andra val. Dessa frågor löstes slutgiltigt
i den stora författningsstriden under 1880och 1890-talen. Den slutade också med att
Venstre till slut vann politisk majoritet och
vid sekelskiftet avlöste h0jre som regeringsparti. Ett agrarparti, som i andra länder erövrade starka positioner, hade också i Danmark på 1890-talet inledande framgångar.
Mycket snabbt fick man hela 60 000 anhängare bland danska jordbrukare (vissa uppgifter anger 80 000). Men det var alldeles för
konservativt inriktat för att passa de liberala
och frihandelssinnade danska bönderna
och blev nästan lika snabbt betydelselöst i
den danska politiken.
De partipolitiska motsättningarna präglade i hög grad utvecklingen under den sista
halvan av 1800-talet. Intressen som stod mot
varandra var inte bara h0jre med adeln,
godsägarna och ämbetsmännen å ena sidan
och venstre med bönder, småbrukare och i
någon mån liberaler i allmänhet å den andra.
Det rådde också en stark motsättning mellan
stad och land i vilken de danska bönderna
med alla till buds stående medel arbetade på
att bli likställda med och uppnå samma anseende som stadsbefolkningen. 22 Den allmänna väckelsen, med alla de inslag som

här berörts, omfattade allt från frigörelse
från godsägare, statligt förmynderi, kyrkan,
det statliga skolväsendet till den ojämlika
ställningen i samhället.23 Detta engagemang
gav också, vilket det finns anledning betona,
träning och kunskaper i organisationsarbete, agitation och den nödvändiga formella
och informella vanan i handhavandet av allmänna värv. De som var aktiva och förvärvade dessa kunskaper blev också de ledande i
den framväxande andelsrörelsen. Folkhögskolorna förstärkte och inriktade tänkande
och aktiviteter och försåg framför allt ungdomarna med de kunskaper som krävdes för
att de senare skulle kunna fungera i förenings- och samhällslivet. Skolorna blev lokala
centra för hela den mångfacetterade "landborörelsen" som alltså lyfte och inspirerade
människorna i hela deras existens. Många
venstremän, både inom folkhögskolorna
och utanför dem, nöjde sig inte heller med
enbart muntlig agitation. Man startade
många tidningar och tidskrifter som blev
vanlig läsning i många bondehem.

Organisationslivet inom
jordbruket
Så här långt i beskrivningen av den danska
utvecklingen skönjer vi klart att den från ett
relativt underläge var både snabbare och
mer genomgripande än i Sverige. Den rymde också, som framgått, inslag som betingades av de speciella danska förutsättningarna.
I det danskajordbrukslandet hade man så
här långt börjat utnyttja den goda åkermarken med hjälp av alla de nyajordbrukskunskaperna. Det danska landbosamhället
var också ett tämligen tättbefolkat land med
korta avstånd. l Sverige var det endast södra
och nordvästra Skåne som hade någorlunda
likartade förutsättningar i dessa avseenden.
Detta gav upphov till ett relativt välstånd, i
varje fall bland dem som räknades till den
egentliga bondeklassen (gårdmännen). Det
gav också goda betingelser som utgångspunkter när det gällde att bygga ett livskraftigt föreningsliv. Det danska jordbruket
omfattade från 1880 och framåt de brukar141

kategorier och storleksgrupper som framgår
av tabe ll IV:2.24
Tabell IV:2. Brukarkategorier och antale t egendomar
i danskt jordbruk från 1880.

Tänder hartkornt'

Antal egend o mar/ gårdar

Över 12
l-1 2 (gå rdmän)
Småbruk (husmän)
Husmän utan jord

ca 2 000
ca 70 000
ca 100000
ca 50 000

Kiilla: Bjnke m.fl. 1939 s. 52.

I detta landsbygdssamhälle utvecklades som
nämnts tidigt e tt livligt föreningsväsen. Redan i början av 1800-talet bildades de fö rsta
Landboföreningarna, d .v.s. agrara lokala
sammanslutningar av lantmän och andra i
lantbruket intresserade. De n första ko m till
stånd på Bornholm redan 1805, 1809-10 tillko m föreningar i Ma ribo am t (amt= danskt
lä n) på Lolland, Fyns stift och Randers amt
i Nordjylland samt 1814 i Holb~ ck amt på
Själland.
De tidigaste landboforeningarna tillkom
a lltså ungefär samtidigt som hush ållningssä llskapen bildades i Sverige. Men de t var
d en p åtagliga skillnade n att medan sällskapsorganisationen i Sverige byggdes ut
och formades med statsmaktens påbud och
me dverkan, genomfördes den danska organiseringen helt på bönde rnas/ jordbrukarnas eget initiativ och utan myndighetsmässig eller officie ll prägel och medve rkan. De t
var jordbrukets folk, de danska bönderna,
som på egen h and byggd e upp sitt organisation sväsen för att tillvarata sina politiska,
fackliga/ ekonomiska och kulturella intressen,
vilket med Å. Edens formulering inneba r en
utveckling Jrom-bottom-ujJ. Dessa bönde rnas
tidiga egna föreningar, diskussionsforum
och intresseo rgan kan inte nog be tonas.
Nästa etapp i uppbyggnaden ägd e rum
under 1850-talet, ofta kombinerad med allt
fler "dyrskuer", d .v.s. djurutställningar. De
fick från denna tid e tt blygsamt statligt stöd
till utde lningen av premie r och "dyrskuerne" blev därmed ofta de nybildade landboföreningarnas främsta uppgift. 26 Utöver
d essa diskuterades efter hand ett brett sp ek142

trum av lantbruksfackliga frågor i landboföre ningarnas verksamh et med u tgångspunkt
från resp. tra kts eller "omegns" förhållanden. Vid slutet av 1850-tale t var dock antalet
landboföreningar ett knappt 40-tal med ett
förhållandevis blygsamt antal medle mmar
på omkring 8 000. Men de var därmed d e
förebilde r som krävdes för att föreningsbildni ngen skulle bli aJltme r allomfattande och
allmän. 27 En översikt av landbo- och husmandsföreningarnas omfattning totalt under
de n p eriod vi beha ndlar framgår av tabell
IV:4.
Dessförin nan hade det Kongl. Danske
Husholdningsselskab bildats redan 1769.
Under dess tidiga period lämnade detta centrala hushållningssällskap stöd till bildandet
av och utveckling av verksamheten i de lokala landboföreningarna. Efter hand som d e
lokala och egna initiativen ökade minskade
dock intresset för denna cen trala och officiella institution med förankring i h uvudstaden . Sällskapet gjorde visserligen god a
insatser under de tidigare perioderna, bl.a.
vad gällde mejeriutvecklingen ge nom Th.
H . Segelcke. Allt eftersom bönder och andra
gru pper inom jordbruket tog saken i egna
h änder och bildade egna organ förlorade
dock "Det Kongl. Dan ske" så småningom
mer eller mindre h elt sin betydelse för föreningsutvecklinge n.

"Landmandsförsamlingarnas" betydelse
Liksom i Sverige kom i Danmark de under
1840-talet begynnande lantbruksmöte na att
få en allt större betydelse. Förmodligen efter
samma mönster som R. von Kr~ mer i Sverige tog man i Danmark upp denna informations- och mötesform i Randers 1845. "Landmandsförsamlingarna etablerade sig från
början som en självständig institution oberoe nde av såväl Landhush oldningsselskabet
och d e lokala landboföreningarna" konstaterar C. Bj0rn. I synnerhet var det d e lantbruksfackliga frågorna och husdjursskötseln
som d ominerad e dessa sammankomster.
Efter hand fick de danska lantbruksmötena
liksom i viss mån de svenska e n mer påtagligt re presentativ karaktär på så sätt att

.

"Lo,,u:Jmar11l.sfo'ft(Hnllnpn1t. .., den drin+'il:n moJl'Vtttigluucti till tvenslw /(lnt/lhtks,,uJum, 4m" lik.tom i Sverige""
t/1t•la 11#-stht' roll t di!t1 /ardl~k..ftelmiilm t>m1Jar1dJing,~i och framjiir allt i onutiillnitigtn liJl ,:ltjordbruh med ntjölk,,c:/i.flli,kfJo><lliltlion som de ffominerf111d, tlnJlsgre,u,rna. H1udj""'"' d//>,tt1µ,rost/4 mil frmngt!r tydligt"'' karlrm
.-tout visar utnalluh,gsnm,.Atltlfor dto l 7dt da11.'ike Lrmd'm,md.rjtJtlfl'l'ltftng i Ratt<kn 1894.

mau t diskussionerna kom fm,n Lill li:irslag
och slutsl\lJ\!r i ollka frågorsom rmm riktade
1ill cle sta11ig,ct myndip;l1eteni~,jordbrukets
organisationer elli:rn nclra inslansef. Tidig.,re hade riktlinj,-r för lantbrukimtvecklingen
ofö1 komrnil från del lwngl\ga sällskapet
dler annat överordnat o rgan; m , lwnde
\'l\tje enskjl(I bon<l.,/tlcll.agare framlöra sin
rneningvid mötet och rösL<1 ror en viss inriktning. Oella, anger Bj0rn , 1ippfauadcs som
nu.·s i övere11sstitnm,~ls~ mtttl de nyare
strömningarna i Liden. umbn,ksmot~na
le.cldu alliså ofta direkt t,IJerindird,L ull eu
anml lnltiatiV inom eUi,r i a.usluLOing till lant•

bm)<el och larn.lsbygclssamhållets urveckling.
Som exempel nämner Bji!rn kru~tföreningarna, inriitumdct av Landbobojskolen ocJ1
" " rad lag-J.r1tlri11gat liksom rle.1 gällde sprid11ingcn av kunskaper om nya t,ckuikcr, redskap och nuitocler i lar1tbruket.""

,1 ndra tidiga fiireningsfamtltl'
Under 18~0-r;,lc:1 och ek närmaste år1.1on•
den:1 va,· tl~t eLl par föreningi;fo,mt:r som
naturligt kr'åver viss uppm:irksamhct. Eu av
dem var /1randforsiilnihg,fo-mii»gar. som e01'r
hand blev allt all ruånnare oeh som avlöste
"Den almindelige Bran<lforsikring fot utncl143

bygninger" från 1792. Redskap, byggnader,
djurbesättningar och personligt lösöre blev
e fter hand mer omfattande och representerade betydande värden, som med början på
1830-tale t försäkrades i loka la försäkringsföreningar, varav någon alltjämt existerar.
H är har vi således en klar parallell till ut.vecklingen i Sverige. Likso m hos oss utformades
dessa efter hand till ömsesidiga sammanslutni ngar i vilka medlemmarna gemensamt
svarade för förluste r vid brand e lle r på
grund av djursjukdomar.29
En annan fö re ningsform var de kreditförertingar, som från slute t av 1830-talet infö rdes
som en bättre lösning av landbornas kreditbe hov ä n den dittills vanliga h andlar- och
privatkrediten. Det form ella beslutet om
de nna föreningsform togs av 1iksdagen 1850
och resu lterade 185 1 i a tt de t upprättades
två fören ingstyper närmast m otsvarande
våra hypo teksföreningar, avsedda för ägare
av lantegendomar. Om och i vilken utsträckning motsvarigheten till våra sparba nker
spelade e n me r påtaglig roll utvecklas inte
n ärmare på a nnat sätt än i form av konstatera ndet att kre ditföre ningarna tillsammans
med sparkassorna lä ttade kredittillgången i
m er avsides liggande trakter av lan det. 30
Under 1860-och 70-talen bildades också ett
större antal landbosparkassor, bl.a. beroende
på den då goda ekonomin i de t danska jordbruket, vilken möjliggjorde ett kraftigt
sparande. I samba n d med den begynnande

spannmå lskrisen på l 870-tale t råkade emellertid sparkassorna i ekonomiska svårigheter
vilket medförde att det 1880 infördes en
sparkasselag. Dessa svårigheter h indrade
dock inte att kassorna på 1880-ta let i stort
sett finansierade byggandet av andelsmejerie rna.:11

Landboföreningens funktion
Mot slutet av 1850-talet och framöver fanns
alltså på den danska landsbygden ett ökande
antal lokala och regionala landboföreningar, landekonomiska sällskap och andra organisationsformer. De gjorde till sin uppgift att
i första hand tillvara ta de rent agrara eller
lan tbru ksfackliga frågorna , alltså d e med
j o rdbruksdriften sammanhängande. Så småningom - när de hade sammanslutit sig till
organisationer för he la provinser eller för de
o lika öarna - inne ba r utvecklingen a tt de
äve n tog sig an d e mer övergripande och
allmänna frågorna, de som avgjordes på det
politiska planet eller på marknaderna för
produkte r och produktionsmedel. Funktione n fi ck därmed också e n agrar- och/elle r
ekonomisk-politisk p rägel.
Den samlade bilden av landboföreningarnas verksamhet har behandlats av C. ~j0rn.
För att få en mer konkre t bild av e n landboförenings verksamhe t har n ågra "smakprov"
hämtats ur e n l 00-årsskrift för e n själländsk
landboförening, Fredsriksborgs amts Landboforening. 31 ~jälland var e n av de provinser

Foreningen af jyds~B Landboforeninger
afholder

i Horsens 20.- 23. Juli 1905
sit store Dyrskue samt Uds tilling af Smer, Ost, Planteavlsprodukter, Fjerkrre, Arbejdstej (herunder Malkedragter) samt Redskaber og Maskiner. Prremiesum:
48,000 K r. Anmeldelsesfristen udl0ber den 1. Juni 1905.
Hvad der anmeldes mellem 1. og 8. Juni medtages
ogsaa, men deraf betales Indtegningspenge med det
dobbelte Bel0b. Bureauet el' i Aarhu s , hvor PlaMn
samt Anmeldelsesskemaer erholdes.
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Ävim landboföreningarna
fungerade som lokal<i
utställare, framför allt av

dju.r och mejeriprodukter.
Foreningen afjydske
Landboforeningers annom
i Landbobladet 1905
berättar om anordnandet
av "dyrskue samt udstilling" i Horsens.

...
Tabell IV:3. Exempel på aktiviteter i Fredriksborgs amts landboförening 1843-99.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

inköp av "patentgödning"
djurutställning i Hilleröd
1851- 60 åtgärder för att främja hästaveln, förslag om att bilda e tt s.k. fa:llesm1,jeri
en lång rad diskussionsmöten, bl. a. om lösdrift i kreatursskötseln
om föreningar för gemensam mask.inanvändning
åtgärder för att anskaffa lantbrukslitteratur, utlåning av böcker
åter disk ussion om inköp av handelsgödse l
kreatursavelsförening; den första konsulenten anställs
1880-tal mejeriväsendet hade hela tiden haft landboföreningens intresse men man ställde sig awakta nde
studieresa Lill Alnarp, 1891 studieresa till lantbruksmötet i Göteborg
landboföreningen medverkar aktivt till att sammansluta amtets andelsm<cjerier
svinavelsföre ning bildas; tanken på andelsslakteriförening dyker upp
frågan om kontrollförening; maktkampen venstre-höjre speglas i form av oenighet även i landboföreningen
protest mot för många "dansmöten"; "mer föredrag med upplysning.

Källa: Uhrskov A. I 943.

som i störst utsträckning präglades av storjordbruk, hoveri, ämbetsmannabefolkning
o.s.v., till stor del beroende på närheten till
Köpenhamn; landsbygden hade karaktären
av uppland till huvudstaden. Man var därför
allmänt konservativt sinnad, gick inte i
bräschen för några nyheter "i onödan".
Trots det hade tanken på att "frelles" e ller
gemensamt lösa olika frågor framförts redan
på 1830-talet.
I de första landboföreningarna var ofta de
större jordbrukarna ledande under ganska
lång tid, alltså ett förhållande som liknade
det i de svenska hushållningssällskapen. I
Fredriksborgsföreningen tillhörde de ledande höjre. Först 1905 blev en gårdman, d.v.s.
en vanlig bonde, ordförande. På andra håll
i landet där man var mindre konservativt
sinnade, skedde detta genombrott tidigare.
Provkartan i tabell IV:3 ger en knapphändig
med dock bild av hur en landboförening
fungerade och vilka frågor och aktiviteter
man tog upp och ägnade sig åt.

Diskussion, samband och samhörighet
De sistnämnda inslagen tolkas av författaren
till skliften som uttryck för att gårdmännen/
bönderna nu på allvar började rycka fram
och att det även speglade folkhögskolornas
inverkan på framför allt de yngre jordbrukarna. Detta skifte från godsägar- och
storbondestyre i landboföreningarna hade

dock påbörjats långt tidigare på de flesta
andra håll i landet.
Sammanfattningsvis kan det konstateras
att landboföreningarna befattade sig med
de flesta yrkesfackliga och allmänna jordbruksfrågor liksom med avsättnings- och
anskaffningsbehoven. Man höll möten och
skapade samband och samhörighet mellan
invånarna i föreningsområdet, vare sig det
var en lokal socken eller en provins. Och
inte minst viktigt: Landboföreningen fungerade
som ett forum för information och diskussion av
alla slags jordbruks/rågar, där efter hand de flesta
jordbrukares problem kunde tas upp och lösas
(förf. kursivering) . Ett undantag som sätter
sin prägel på d e danska förhållandena var
dock att husmansgruppen, d.v.s. småbrukarna, bildade egna organisationer som på ett
helt annat sätt än de svenska motsvarigheterna fick ett betydande inflytande. Det som nu
understrukits var att på de flesta håll i landet
gällde samrådet även andelsföreningamas bildande och uppbyggnad (förf. kursivering),
även om attityden i den här skildrade föreningen i början var den försiktigt avvaktande.
Andelsföreningarnas tillkomst underlättade
nämligen i Danmark på ett avgörande sätt
att bedriva ett bärkraftigt småbruk.
Här har vi ur olika synpunkter den avgörande skillnaden jämfört med Sverige.
Hos oss var avstånden oftast stora, efter skiftet och byalagens splittring fanns det mesta145

dels inga naturliga lokala forum, där böndernas problem kunde diskuteras på deras
egna villkor och utgångspunkter. Undantage n var de fåtaliga ideella lantmannaföreningarna av gammal tappning och lantbruksklubbarna - men i de senare dominerade de
större jordbrukarna och ämbetsmännen.
Hushållningssällskapen fanns och gjorde stor
nytta men även där residerade landshövdingen, ämbetsmä nnen och storjordbrukarna. De "vanliga bönderna" i Sverige kände
sig länge inte höra hemma i den församlingen och tog inte heller del i de ras verksamh e t, vilket skildrats i föregående kapitel.
Ett annat viktigt faktum i den danska
modellen är också att staten liksom i Sverige
rela tivt tidigt (1851-52) började ge bidrag
till premier för goda odlingsinsatser, efter
hand även till konsulenter, rådgivning och
teknisk utveckling.3~ Ur dessa två omständigh eter: Böndernas egn a starka allmänna
intresseorganisatione r och statens tidiga
godkännande av dem som mo ttagare av det
statliga stöde t till näringens utveckling växte
sig det danska organisationslivet bland bönde rna på ett tidigt stadium starkt och livskraftigt. H ärur kan nog så intressanta jämförelser göras och slutsatser dras när det
gäller den svenska modellen. Till d etta återkommer vi senare i framställningen. Innan
vi strax ägnar oss åt andelsrörelsens framväxt
skall endast i tabell IV:4 redovisas omfattningen av de under den behandlade perioden befintliga landbo- och husmansföreningarna och deras numerär.
Husmansföreningarna, som var småbrukarnas egen organisationsform , har tidigare
inte nä rma re behandlats. (Husman = sm åbrukare, lägenhetsägare, "parcellister" eller
"insiddere", lantarbetare m .fl.) Detta sam manhänger med att de var en avsevärt senare företee lse än landboföreningarna som
framgår av tabellen. Om man "låter namnet
'husmandsforening' vara det avgörande' bildades den första 1883. Denna var dock i ringa
grad yrkesfacklig; i stället mer social med
inriktning på sjukkasse-, hjälpkasse- och pensionskasseve rksamhe t; dessutom också på
upplysningsverksamh et. 34 Den allra första
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Tabell IV:4. Antal föreningar och me dlemmar i landbo- och husmandsföreningarna 1860-1937.
År/ förening
Landboföre n ingar
1860
1890
1900
1910
1914
Husmansföreningar
1901
1904
1910
1920
1937

Antal
föreningar

Antal
medlemmar

37
84
102
115
120

8 000
42 000
60 000
85 000
97 000

89
140
660
1 102
.I 275

9 000
34 500
81 000
90100

Kälwr: Dansk Landbl'Ug 1939, s. 141 JJ, RuralDenmm"k
1750-1 980, s. 11 4.

husmansföreningen tillkom på Bornholm
redan 1859 och hade mottot: "För sanning,
l,ag och rätt." 35 Från början av 1900-talet hade
dock Husmandsröre lsen utvecklats till en
rörelse för hela landet och som siffrorna
ovan illustrerar gick utvecklingen därefter
mycke t snabbt. Ännu ett drag som skiljer
den danska utvecklingen från motsvarande
svenska är således förhållandet att även småbrukarröre lse n utvecklades till ett starkt
organisationsmässigt instrument med stor
medlemsanslutning. En anledning härtill är
givetvis att det i Da nmark rådde sådana
gynnsamma förutsättningar a tt de t med
andelsrörelsens hjälp gick att leva bra även
på småbruk.
Vad som i viss mån underlättade utvecklingen av husman srörelsen var att man fick
stöd gen om en lag om lån ur statslånefonden 1906, tillkommen genom förslag av den
dåvarande finansministe rn V. Lassen. Men
det var genom de s.k. udstykningsforeningerne,
motsvarigheten till de svenska egnahemsföreningarna, som husmännen kunde driva på
arbetet och u tvecklingen i detta som i flera
andra avseenden. De t blev, som beskrivs i
Den Danske Husmand, dessa husmännens
egna fö reningar som i fortsättningen angav
tempot och framstegen. Snart nog kunde
man också bland andra framgångar räkna

,-

en egen hypoteksföreningoch den likaså egna
husmandsbrandkassen. 36
Husmansrörelsen tillkämpade sig efter
hand en motsvarande ställning för småbrukargruppen, som landboföreningarna
redan hade uppnått bland gårdmännen. En
viss konkurrens och rivalitet förekom mellan
husmans- och landboföreningama på grund
av att de senare inledningsvis även fördelade
statsanslaget till husmännens föreningar.
Man snart nog fick dessa organisationer rätt
att direkt uppbära och fördela det statliga
stödet till förbättringar, utstyckning och
nyodling av jord o.s.v. Det inrättades också
en ordning för att de jordlösa lantarbetama
skulle kunna få arrendera statsägda småbruk
genom den s.k. statshusmandsloven. Likaså
rekommenderades husmännen att framför
allt bli medlemmar i andelsmejerierna och,
i början av utvecklingen, även i landboföreningarna.

Andelsrörelsens genombrott
och utveckling
Från 1830-40-talen började de danska bönderna att bilda landbosparkassor, kreditföreningar och brandförsäkringsbolag. Därvidlag känner vi igen en utveckling liknande
den i Sverige med undantag för böndernas
egna kreditföreningar. Det sägs uttryckligt i
olika skrifter att dessa föreningar i likhet
med de andra aktiviteter som beskrivits,
hade sin betydelse som förskola till det som
senare krävdes för att bygga upp och driva
andelsföreningarna. 37 En slutsats som man
nog vågar dra är att många danska bönder
efter hand började bli ganska rutinerade
ifråga om kunskaper och erfarenheter av
organisatorisk och föreningsmässig art. De
sista feodala resterna försvann mellan 1860
och 1880 och ståndsskillnaderna mellan
allmogen och övriga samhällsklasser bröts
efter hand ned. Samtidigt inordnades de
danska böndernas ekonomi i den allmänna
pengahushållningen och de lärde sig att
tänka och räkna i pengar och företagsmässighet. "Genom organiseringen blev föreningslivet en fast hållpunkt i tillvaron för

människorna genom att erbjuda en form av
kollektivt skydd, genom vilket den enskilda
människans eventuella känsla av en samhet
och personlig utstötning avlöstes av social
acceptans och stöd". 38

Brugsforeningen i täten39
De första kooperativa impulserna kom till
Danmark först vid mitten av 1860-talet, alltså ganska sent i förhållande till ideernas utbredning på andra håll. De härrörde från
England och bars fram av arbetarföreningar
av liknande slag som i Sverige. De första
kooperativa uttrycken fick de i form av hushållningsföreningar bland arbetare i städer
och tätorter. Som den första räknas den jylländska "Thisted K0bstads Arbeiderforening" upprättad av prosten H. Cr. Sonne
1866. 40 Danskarna var på grund av k1igen
med Tyskland inte särskilt hågade att ta efter
exempel från detta land. Den danska andelsrörelsen har därför inte på liknande sätt
som i Sverige starka inflytelser från den tyska
kooperationen utan har i påfallande grad
byggts upp efter den engelska förebilden
men framför allt också efter egna danska
utgångspunkter. H. Cr. Sonne kände till förhållandena i England och bl.a. Rochdaleföreningen. Redan 1871 höll andelsrörelsen
sin första kongress i vilken deltog endast
drygt hälften av de då bildade 60 konsumtionsföreningarna. Vid kongressen bildades
också "Fac:llesforeningen for Danmarks Husholdningsforeninger". Även de danska föreningarna fick emellertid starkt känna av
1870-talets ekonomiska besvärligheter med
många svårigheter och tillbakagång som
följd. 41
När dessa de äldsta brugsföreningarna
gick tillbaka och nästan försvann i städerna
gick de i stället snart nog starkt fram på
landsbygden. Här blev det, som C. Bj0rn
beskriver det, i stigande omfattning bönder,
skollärare och hantverkare som tog initiativet och ledningen. "Brugsföreningerna
blev ett led i den breda mobiliseringen av
lantbefolkningen, som gick paralle llt med
den politiska kampen mellan h0jre och
venstre, och det var på många ställen, som
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F<tlltsforr-ningrnJo,•V<t-nr,urtks Bru.gsfm~nfogtr 11/1/1forde 1 Kolding i sl11111 av J80().,ahrl konlor.s- Mh
fabriks- och lagm,yggnnd<t för sin verksamhet. r

J.,.,,,

i111y1>,d,s 1,/.a. rll kaff,rosteri 0<h m chokltidfabrik.

Sl!Veri11 J••g,11sr11 / I .942- 1926) varJr/111 J880-talet.
den ltd(md, tnmmtn « Ji skapare,, av J,(l'l/1.sftmmb,g-

en for l>amnark,c Rrugsforeningt,; FDJJ. 1-/tm kom.
ilu:wtQm alf .tp,la en. huvudroll i jörsiik611 ntt skapa
NI siinkiltl andelsideoloJP. I DtJninnrlt kom "Bmg.ffor•
mingemt~ molsvarighetm 1ill 1nfra kon.mmtionsfor•
111fo-gar. au tidigt tJli;..·11 sig slt'ldu, bland tantbrukel.s
utiioore - iiver 70 /1ror.rnl 1{11 hiinbrt~a var mrdl,mmm:
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brugsföreningarna uppl\mades s<>lli eu led i
landbon1as kam p mo t städernas h0jrefolk."
• 2 Redan 1886 fanns det 970 bmgsförening,ir så gott som uteslutande på landsbygden,
Ui,der ledning av S . J0rgensc1·1, som sjä lv
från bö,jan var förestå ndare för en brugs•
förening på j ylland, ucvecklades de nna gren
av den danska an<lelsrörclscn snabbt från
1880-talet och framåt, Ha n d re,, med stor
kraft och skicklighet sammansluu,ings1anken
även mellan de c11skilda töreningarna. Först
ombildade~"1888 elen gamla avsomnade F.el•
lesforeningen på j ylland. Nåsta steg ,,ar ,m
utveckla d en till grossiströrelse. I konkurrens med molS\'llrande samn)ansluuiing på
Själla11d, som delvis d ,•evs efter andra ut·
gå ngspunkter, blev J0rgensell 1896 elen
ledande manne n i den la ndsomfauande
"F:ellesfore ninge,·, fot Danmar ks Brugsfor•
eninger, FOB; med säte i Köpenh amn.
Snart nog började man med produktion av
kolonialvaror i egna fabriker liksom egen
import av o!ja och andra produkter. Vid

.
tide,, tor lö1:.ia världskriget vnr aoG1let brug,;-

forcnfogar ca l 500."
lntress-an La.u notttr4 är :ut :1sbt1tat·mL ge--110111 det danska wcialde niokr.nish (lo ni~
kiici.s ka li11je lifng-e v,,r ol>t:nägna att bilda
~li<,r gå m ed i ko11s1uul.ioosfi,rcningat. H är
följde man radikala fö rebilder fr~n övriga
europt:iska länd er. I bfJ1jan av l\/Q0-1"<1kt
ämlrade wal'l sig dock efter hand liksom i
Sverige och )908 ställde sig par li"r post,ivt
tilI de.n koop<:mtil'll r61<elsen. De11a är grundo!!lakeu till att den danska konsument kooperationen länge besrod av 11.,\ h uvudgr~nar,
1'D8 m,\cl föra nkring på landsbygd(·n och
ined bOndcr11~ som de domioera n<le, samt
arbecarkooperauooen nted "l)ot kOQJ>erative F'rellesforhu11d, l)KF", som rikso,nfauand" o rga11isation och som var rncl' knnie11 rill
städerna och d e ras ashemrg1·11pper."

Lantlm1kslwnjuntwren fiiriindmr bilden.
U nder 1$7().. och 1880-talcm skedde det stora föränd ,ing:u, i del d aiu.bjordbnike1 Ull-

av krii; o~lt svinpest ncl, scnm·e på g1·1.llld av
hÖ!fd sk)•ddst1Jlla1, ;\,e1-s1od ~nclasl Englandsmar kmulen. Där h,i d e ind11srria lise1i11gcrt
bo,jal lc<.l;llill ~•l r1tlau,·t välstånd sorn skap.-tdc e f'tcrfrtig.in pilsmör ot h d en t)'pish enge lska fl,iskprncl11ktrn b11mr,, l:ll~nd de lcrl~uclit 111ai111~11 luolll dauskt jordbruk fanns
också de som på tidigt stadi\1m inst\g just
dtnm'I möjliglict, Att de1 var heltavgöl'ancle
fur alt den d,mska o mst.'\llni.ni;eo skulle lyckas att del fanns ,:11 marlrnad för mtr förädlarlc och högklassiga ~;,ror.•' 'f'rflfl1Jl<iff11i1<gc11. ttrl ,,,klm~jur1lbml,.tp1lillul11er w;,. vi iiverlllln
1i/l lli)1.d,1·,1om iir m1ndff i&11gt knmll(l i k11111in11de och kvnlitc/,1ti111knm/r, •· "'

A11d11lsmejirriet: s-pjntsfJIJIJ och l(1komotiu
Den dansk~ agrnrli1te1.olln't!n iir rik på s kilddug-ar av hur a11dclsrornlsen myck1;t snabbl
pli 188!>-mlet tog ledningen i utvecklinge n.
O,:n mest intrlilg"•Mlc s kildrirtgen sv3I"M
d cu aktive landbohiswrikern C. ~ji,rn vid
K<ipenh"mn.s ,miversit<tt lik. I 100•,:l.r~skrit~

som fallet var i llenale1 ,mrnpt:iska länder.
Med d e n ya transp<n urtöjligllctc nm, främst
järnv:igarna och ä ogfän ygen, s1't'ppades
som vi vet billig spannmål från USA ota,h
a11r.lra 1,a ndur u ll Ew·op,L Den stora ~paonmål!'-och diirmadjo1·dbruks)<1i$tn på 1880talet vanurnri e 11 f'akmm. l 111ånga lände r,
hl.>1. Sve1ig~. v;tldc man ~ner hånfa poliuska
st rider mella n u,Uvänller och fri hanrl el,;SJ1hängare att intim, skyrlrlstullar. I Oa11mark.
d~r l){)ndcrna var 111cr·liberalt indktatle och
ffihallcl~lsvånl.ig-a, valde man en a.n n;rn väg:

S,wt,i, od, ,ffekli11 m11.,tä/111i11gfr1l11 .tpmrn11111Ls,
/11·oli11ktion till jrflmstålltii11g 11t1mjiilk/;111/i, or.li
jl<'isk(J(()(/11k1ion fiir· exprm (flirf. kursivering) .
l olikn skrif'Lcr b~lonar man också cntydtgt att autldscornlsen blev ett J\1eclel och
insu-ume nt fönltl el:l'ektiv;1<1 rn(!jligt förädla
och ,wsiittn de ny.i l111\'11dp1·r,dukterna från
j<)1'tl brnkcl p:\ ullandsmarkuaden. Eftersom
dansktjordbrnk i'edati tidigar e v~r i,xpon inriktat varclel allrså så långt ingen ny och
a,,skråckandc situation. Man hade Jäug-e salr
spann rnål och kl'ancle. kreat11r O< h svin 1ill
Tysklijnd och f.ngland m .il , liindcr, Meu när
tyskama su1ugde gt~nsc1·oa, först på grnnd

L-utnrörlu!I infiirdl!J 19()/ som kiinmdtrktn pa dän~kl
kvalilftssmiir; ll!glerna fluldiilld~ gtuom ttJ smumr
ril/Romnum lfl,g I WJb. /)tn slmigmlc> all miitkd .1/lul/11
onbri11g"I t,M, />Il .,m6r,/ 11rl1 /11'. ,mbnlhl(;,1, (1/,.
tö.,ulrkl sm.ir .rliulle siik.tri km,ntt YAilJrlS- fi"dn 1/11/
"'lildll dau.,lut~ Sfi/tffJudti m1det !fKlu da,uka namttd.

""rll

f,/1 kw1/1Wssmin 4.Hadltoms geMm1 en "JWI.P)-r,1QJY1f,....

./01rnm1( m«I A111/,,, Nit/sen som o,rJjömnd~
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ten har hau i avsnittet "Dansk Mcjt:ribrug
J882-l9 I 4" besk,;vit framväxten av aodelsmejedema i der.aij , nästan månad för m:\nad
\tntkr de mest hektiska åren på 1880-talct.
Han beskdver hur forskning och utbildning
sattc;S i11 för att ge de grnndläggandc förutsätuolugarna. hur kunskaperna förcks vidare
gen()m sk()lor, (ackprnss oqh rnötesverksamhct. hur man genom det urvocldade föreningsväsencler i fom, av landbo- och en rad
and ra organisaofonsformer hade nan,rliga
vägar och kanaler att använda sig av v,d k1.1nskapsspridni11g och debatt. Han ger ock,så
en klarl.>eskrivniug av bur pioajiire.rna. ofta
genom folkhögskolor och deltagande i löreningsarbete. skaffat sig de kunskaper och
er fören heter som allmå1u .kr:h1des tör att
andelstanken skulle kuona omsä1ia.5 i framg-.l.ngs,ikverksamho;L lo\itiacivoagama beskr i,~.
hur skolliirare och folkhögskollärnre bidrog
med sina kuns.k.,,per och vilka de första deltagarna hland böndcma var. Ron sag1 finner
man i den danska litteranircn allt del som
mer eller m indre saknas i den svenska på
gmnd av all mCJLM1.rande fors kntng med i111•iku 1i11g på huubrukskooperation i mycket
begränsad uoslriickning förckommhi Sverige.
Den tekniska utvecklingen på mcjcriområdei, ,älket tidigast blev fö remål för o.-r,läggning. hade börja, re<.l;ln på 1860-talet. Liksom i Sverige gick de större gårdarna i o.1ten
, ,u·betel för alt bättre rillvanua ntjölkc11 och

för all få f111m kvaliteossmör. Nerrg&i·do1n,jerie,.
rna var även i Dan m ark länge ett begrepp
för god kvalitet och kon~,,rrenskraftig (lriftUårefter lmm en forn, av mejerier i euskild
d,; ft, som cl,·evs av e n jordbrul:are eller en
mejed$1 som enskild företagare, de s.k.fttUes,nejerierna, \'ilka J 1änn.ast moLsvarade de
svenska uppköpsmrjerierna, Till dessa leve~
rerade höncler'na sin ntjölk enligt kontrakt
för en viss Lid och ett visst mual kor. Oct
lörsia frellesmejerieL inräu,,des 1863 i Marslev på Fyn. Oc på Jfi80-talet uppdyka nde
:rndelsrrrnjericroa blev liksom i Svedgc i hög
grad beroende av den tekniska utvecklingen
i.i10m mejeriho:ansrhcn, vilken mest på1agiig1 illustrern.s med scparatoros, centrilitgens

och övriga mejerimaskjners intåg. De mqj•
liggjorcle en mycket snabbare och effektivare avskiijning av gråtldcu fran n1i/.'llken än
man tidlgare kunnat åstad.k omma Jiks<1111
även han oe ringen av mej<:riprodukteo-na i
övrigt blev mindre arbetskn1vn nde pch be-

tungande."
Di:t anddsmej~ri som räknas som del
för,iascanades i l-ljedding i Västjyll.ancl ijt11•1i
1882. Dessfödn nan fanns e tt i Bucgaanl ocks,i i Västjyllancl- och änn u tidi~.iri: ellt-r
1875 e tl mejed vid Kaslundt p5 F')'i1. Det
senare gjorde anspråk p~ a 1t va,-~ detförsra
a11dcbmcjctiet. D<:n modell man utfom1ade
vid dessa båda scällen "" r dels något annorl unda, dels lyck,ides nl<\ll min(lr•t brn äri

0/11finta. a,~,l~llmcjn ,t, ,
Drm,nud:. ansts 1mM
I l}eti<li11g, ,mdrw1,,jtri ptl
q 1f,J,il,wd Jrån 18112.
L!i()

...
l~jedding. Det sistn.åmnrla har dårför fält
iirel'betecit11 ingcm "dm första andclsmejericl"; som-vi.ser en parallell clll förhållandet i
Sverige, diir Hvilans m~jeri i Skåne blev "cl<:L

första" ut~r, att I verklighe1.en vara dttt.•11
Seda,1 de goda erfaren heterna från 1-ljeiJding börjat sprida sig gick utvecldingc11
111yck«L snabb1. År 1883 fanns sammanlagt
JO mtjerier i d ~l syclll!,,'ll Västjylland. FöUandc, år spred sig anclcl.sri;.rclscn rill aoclJ"a
1lclar av.fyJJa11d, till Fi1n , ~jälland och 1.olland. Åren 1885 och 1$Sli disk111emdcs över•
allt där böndc:r möttes. frågan om f~llesmtjeri e ller andelsmeje,i, i ,~ss utstriicknini,;
också fortfaranrle privatmejt: rier. Vid tll·
gången av .1886 v-.ir over IOl) andelsmtjcrier
i verksamhet Öl'e1· hela landeL. Å,·en l 887-88
beteckJ>as som del stor:i gen<1ml,,ro1tc1S tid
uch hela ut,•ccklingen vari stort seuslL1tförcl
fram till slutet av 1890. Oå '"" hela landet
tä:c;kt av andclsrnejericr ti ll cdl aJ1ta.l a\' mcl~
la11 knappt 700 och I 000," Uppglftema. år
således någn1skiftande i olika s krifter. Vid
~ckcL~kiftet v-,u- antalet mejerier lotalc drygt
I 400, varav I 067 a nde ls-, 209 fielles- och
ld.0 he11-gårdsmi;je1ier. Åt J 909 hade antale1
c'ik:tt till wmlt 1 508, varav 1 163 var anrle.lsmcjt;ri~r."'
Mar har vi i några korta drag den snabba

urveckllngen på mejeriområdet skildrad.

Som C. Bj0rn säger var det dot'k inte ba1'a pa
d"t om rlidet som ouJStålluingen yttrade sig,
"Del v.ir en bred tillV';L~t i förening,;l)ilrl ning1m, Mde i fonn av b)gg-<1ude a,•aodolsmtjt:·
l'i~r och svimlak1erier, dj,mwels,föreoing;,r
och i organis:11ic..HlS;{rb~te~ i allmän het." :ia
Del'l!lt ,,ek.så i förening med andelsrörelsen
som den ricligare nåmnda tekn iska och pro,
d11k1ionI111:issiga om laggningen fick sina
starkast" diivkral'Ler, för att knyta an till
lmvncltemm i denna franm;lillningvarder ~n
formlig explosion av nya kur,skaper ocb för•
mäga att ge sig på även nya och Lidigar~
o kända lösningar.
figur IV;l och kan\Jtllll på s. 152 visar
elen danska mcje1iulveckliogen åren 188490 med antl!let 11ytillkomna anclelsmejerier
pur å.i· uuder "ge ao111l,,1•ottsperioden " fördelat p.\ de ollka öama/ landsdelarna tmdec
cle sex åren. Det sammanl,igda anmle1 nytillko11111a mejerie1· dessa år ,m 680; tlän1U kom
60 mejerier i Nordsles,sg. Samtidigt mi nskaclc antalet f:cllcsn1tjcric, från ca 500 vid
miu:en av årtiondet ti:11 156 år 1890! ' Ut-

b)-ggnaden av mejerirörelsen fonsaue sedan
i en mer måttlig takts/i att den vid tiden för
första varldskrige, omfauarl,, ca 1 500 andclsmcjeri.er.
Både de tek11iska och samarbetsmiissiga
i1111p1'llciu1ie1·na -s pdacle IJ~•yclanc,le rolle,·.

Figur W: t. A.ndelm 1tjt:rlcroa!I Cillko.oilll , D1umu1rk, f6nlcbd p;\ Jylfaud och de olika ÖJ:t.r»a pC'rioden 18,84-90.

1886

1885
•

Själland

0

Bornholm

1887
•

1888

Lolland-Falster

JZ:il Fyn

1889
.

1890
Jylland

151

1883

1884-

Kattcm iilh'r den dmuk,, mi'jerirörtlsens 11lbmfni1tg ruul,r /k'1i()den 1882.-9() år Ja/amlt- ltw<YI. b/eu undl'rdm11a
tid i slor·/ .w'fl liirkt ov 1wd1lsmt:jerirr. m I (JO() m9triri. År J 909 liade a11MM iiknf till MUl!t rn I 500. tiamv en
I /60 i1r,r 11nd,/smeje,•iå'. (Efln· "l>M1sk uujr,ibrng 1882- 2()()0),
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Omläggnings- och moderniseringsprocessen trängde snabbt igenom till nästan alla
jordbruk. Mejerirörelsen och dess nya former
fungerade både som spjutspets och lokomotiv i den förändring som ägde rum. Ett
annat citat ur C. Bj0rns framställning, hämtat
ur en korrespondens till Tidskrift for Land0konomi, är talande för vad som händer: "...det
er Andelsrnejerieme, Svinepriserne, .!Egpriserne och
Naboens exempel sorn smitter. .. ". 53

Samband mejeridrift och slaktproduktion
Genom den moderna mejeridriften fick
bönderna skumntjölken tillbaka till gården.
Den passar utmärkt, som bekant, till att utfodra svin med. I samma skede blev endast
den engelska marknaden tillgänglig för export av danskt fläsk. Detta förde med sig att
tanken på svinslakterier också snabbt måste
omsättas i praktiken. Det första svinslakte1iet
på andelsbasis byggdes 1887 i Horsens på
Jylland. Framträdande ledare i piortjärarbetet blev P. Bojsen, lantmätare, folkhögskoleoch seminarieföreståndare jämte egen jordbrukare.54 Han var av en känd venstrefamilj:
fadern var präst i Grundtvigs anda och ett
par bröder gjorde uppmärksammade insatser i politiken liksom P. Bojsen själv. Det
andra slakteriet byggdes redan året därpå i
Esbjerg och sedan gick det med rasande fart.
Före år 1900 hade sammanlagt 26 andelsslakterier uppförts, varav 9 ijylland och 17
på de olika öarna. 5"
Utvecklingen skedde hela tiden under
stark konkurrens från privatslakterierna och
med flera försök att sammansluta andelsrörelsens slakterier med de privata till ett gemensamt slakteriföretag för hela Danmark.
På det sättet sökte de privata att "fånga in
och få grepp" på den självständiga och oroande konkurrenten andelsrörelsen. Böndernas företrädare lät sig dock inte övertalas
utan såg sammanhanget mer i stort ur lantbruksrörelsen synpunkt. "Den nära förbindelsen mellan slakterierna och hela den
demokratiska rörelsen i landbobefolkningen framträdde allmänt. Överallt ser vi
Venstres press och politiker med i arbetet
för den gemensamma saken." ;;t;

Andelsrörelsen stod alltså emot försöken
från de storkapitalistiska intressena att stoppa den. En redaktör Lassen från Århus, som
arbetade hårt för andelsrörelsen och senare
blev minister i Venstreregeringen, formulerade följande slagord för slakterirörelsen:
"... til Oprettelse afel Svine-Slagteri kn:evedes der
tre ting: nemlig Svin, Penge og en dyktig Ledelse
57
... "
Svin fattades det inte och inte heller
pengar. Det lönade sig nu, menade han, att
man i tidigare skede byggt upp egna sparoch kreditinrättningar som kunde satsa erforderligt kapital. Man kunde skaffa sig de
nya företag som behövdes utan att behöva ta
så stor hänsyn till kapitalisterna i samhället.
Försöken från deras sida kallade han "ett
kraftigt försök att krossa den enda ekonomiska rörelse i detta land, i vilken det finns
något demokratiskt ... " "8
Antalet medlemmar utgjorde ca 60 000,
vilka levererade 660 000 svin per år, motsvarande ca 60 procent av svinslakten. Bägge
de nu nämnda branschområdena sammanslöt sig så småningom till landsomfattande
förbund innefattande endast andelsföretagen. På mejeriområdet blev det först förbund för de olika provinserna var för sig;
1901 gick man vidare och bildade "De samvirkende danske Mejeriforeninger" som
omfattade hela landet. År 1912 ombildades
denna till "De danske Mejeriforeningers
F~llesorganisation". 59 På tidigt stadium
kompletterades dessa med gemensamma
exportorgan, liksom man 1900 införde det
kända lurrnärket för förstklassigt danskt
smör.ll0 På slakterisidan tillkom den riksomfattande "De samvirkende danske AndelsSvineslagterier" 1897 och exportorganet
"Danish Bacon Company" bildades 1902. 61
Dessa första andelsverksamheter följdes
snart av motsvarande för äggproduktionen.
"Dansk Andels- JEgexport" bildades 1895,
märkligt nog efter ett förarbete av S.Jörgensen i FDB. Tidigt igång var man också med
andelsföreningar för kreatursexporten. Den
första bildades 1897 och 1916 stiftades "De
samvirkende danske Andels-Kreaturexportforeninger".62
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Frö- och "grovvare"-marknaderna
Ett intressant och frå n svensk synpunkt
n ågot avvikande mönster utvecklades på
gräsfrö- och klöverfröområde na sam t på
gödsel- och fodermedelssidorna. 1906 stiftades i Köpenhamn "Danske Landboforeninge rs Fnzjforsyning" , DLF, bakom vilke n stod
e tt tiotal landboföre ningar. De tta var alltså
e n anna n typ av o rganisation i odla rregi,
vilken f. ö . består än i dag. För avsättningen
träffade man e tt samar betsavtal m ed FDB,
alltså brugsföre ningarnas centralo rga nisation. Dessa ombesörjde e n stor del av d e taljförsäljningen av fröer till lantbrukarna, vilka
som nämnts också i stor utsträcknin g var
m edle mmar i brugsfo reninga rna. Kvantiteter som inte kunde avsättas de n vägen hmde DLF sälja so m grossist p å öppna m a rknad en .6~
På fodermedels- och gödselområdena bild ades åre n omkring seke lskiftet renodlad e
organisationer för vardera varuslage t. Här
liksom på avsättn ingssida n kom den typiskt
d an ska modellen med "single purpose organisations", alltså re na branschföre ningar till
uttryck.64 Foderföre ningarna var länge provinsiella därför att öarnas och J yllands geografi i sig ajälva skapade en na turlig grund
fö r detta; e ndast det första världskriget tvinga de till ett la ndsomfattande samarbete fö r
import och fördelning. Liknande var fallet
p å gödselmedelsområd et. Fö rst 191 6 kom
de t nya "Dansk Andels- G0 dningsfo rretning" till stånd.""
Detta betydde dock in te att man tidigare
var overksam vare sig på foder- e lle r gödselområd ena. I ställe t var det mej eri- elle r landbofören ingarna som styrde utfodringen och
fode ranskaffnin gen och dessutom lä rde
bö nderna nyttan och nödvändighete n av en
riktig utfodring för a tt få ökat utbyte och
bä ttre kvalite t. Redan i stadgarna för Hjeddings a ndelsmejeri fan ns regle r fö r andelsh avarnas utfodring av korna och särskilt
kraftfodergivan . De t var en uppfostran och
kunskapsfö rmedling som var myc ket verksam. I konsekve ns hä rme d var d et också mejerifö re ningarna som tidigt började
sama rbe ta fö r gemensamma inkö p av kraft154

foder av god kvalite t. På mån ga håll togs det
också initiativ från d e lokala landboföreningarnas sida fö r geme nsamma inkö p. 66
De t var p å få områden som j ordbrukets utöva re hade blivit så lurade och på den grunde n riktat så många klagomål mot som just
d essa två verksamhetsområde n. Bilde n är
ju välkänd även från Sverige. Lokala e lle r
p rovinsvisa inköpsföre ningar för an ska ffning av "kunstig g0dning" och foderme del
bildades dock p å tidigt stadium som vi vet
från S. Flachs brevväxling med e n dansk
ko llega och föregångsma n på området (kapite l III).
På handelsgödselområdet började brugsföre ningarna också att idka handel under
189O-talet. Dessförinnan fanns fö re n in gar
för fa:llesköp me n m est domine rade den
privata h ande ln. C. Bj0 rn säger i sin fra mställn ing i grovvaruha ndelns (grovvaror =
fodermede l och h ande lsgödsel) jubileumsskrift följande mot bakgrund av den starka
uppbygganden av a nde lsverksamhe ter på
övriga om råde n: "Man kan mo t denna bakgrund fö ru nd ra sig över att de t skulle gå
förhållandevis lång tid, innan lantbruket
företog en verklig samlad framstöt på de områden , som här be h andla ts, fod elmed elsh andeln och fö rsörjninge n med h a ndelsgödsel." Gi Me n de t fa nns stör re svårigheter
a tt bemästra på dessa affärsområden än på
de andra, menar han : Ett betydande kapital
m åste riskeras, varorna måste inköpas från
utlandet om ma n skulle upp n å n ågra påtagliga fördelar. Detta krävd e i sin tur kvalificerad affärsm ässig insikt och h ande lskän nedo m ; man be h övde med a ndra o rd
1-tjälp av affärsmä nne ns "d urkdrivenhe t".
Det är intressant- när man ha r de n svenska u tvecklingen i medvetan det - att notera
den nyktra danska realismen i dessa som i så
många a ndra samma nhang. I Sverige hade
man inte danskarnas påtagliga erfarenh eter
från meje ri- och slakteriområdena n är man
startad e lantman na- och centralföreningarna. I stället börjad e man i motsatt ända:
Just med de p rodukter och bransch er som
da nskarna betraktade som mer svårbemästrade a tt samordna och beh ärska.

Någrn noteringar shll ti llägg-as inna n vi
lä m n:tr denna beskrivande framsL-<-'illning
,,cl , i stället rikrar blicken mot någr a aspekter på upplysningens och kuJJskapsspridn1ngens ftirutsiitrningar. Med de danska

fönll.såuo ingan1a va1. anrlelsrörels:crl i påtaglig ut~triickning o rganiserad provinsvis
och rndl förankring på cle m~nga (>arnä.
Delta medförde också an rle1 kom att existera både en ·s tor sjii lvstäutlighe1 och mångfom, igheL bland de regionala och prcwins-

vfäa andelstoreningarna. N:ir behove1 av en
enig1 upplriidande och samordning a'I' ,.,..
su.rser kråvd~s. förulåg ofta ett mors!;\ud mot
,m ge avkall på ~jiilvslåndig lw Len i den egna
provinsen. Detta var baks(d,u1 av elen danska
modellen. Fram mol sekelskiftet - OGh iu1
mer 1 samband med fcirsra ,c,'irldskrigets ran•
sonetingar - 1111r det dock nödvii11dig1 med t:LL
enig, uppträdande från a nclelsrörelsen sid a
'1th dt!L \'ar också rlå man san,ordna.de andelsr6relsen med gernensamm~ 1opporgan.
D.: o lika leden i denna sal'llordning representeras f'örs r och främst av bildaadet 1899
av Amkls1ulvalg~tsom et1 försmm liga andelsverksamhetel' i Dcrnmark geme nsamt och

allksomfanandc samarbet.sorga n. Deua ctntralorgatl gjordes emell enid så litet som
möjligt; dess mes, rra,rnraclancle uppgift
blev och är allgiim nl all u Lge Anrlclsbladet.
rörelsens 1idu i11,gsorga11. Som så ,nånga
g-.inger förr var det FOB,s S, ,lc.i-g"nsen som
var den drh,,mcle kraften vid de$$ 1illkoms1.
En annan n,ärkesman, som kom från elen
jordbruksan knu1n:1 a 11dc lsverksam hctc.n
oth som ocks~ var ledande i de riksuu1faL-

tancle- orgauisaLinns:bild1'1i11gama. va.i- 1:lnt•
llrukaren och ff,rc11iug.,mu1nen A. Nkls.cn,
Svejsrrup 0 s tergaarcl på J yll:rnd. I !au blev
190(1111-dförancle i Anddsudvalget, varbUda(cu av i\111l,Lsb11nkm JY09- l 4. o ch stod I \!19
bakom til lkomsten av T.m1dh,·11gs,Iuukt, det
rultjiimt bestående cenm,lorganet för d ~t
dans ka jorclbrukct.s uäJ"ingspoliLiskn och
handelspoli tiska lnu·essen. Ha.u inuohacle
cleJ;.SUIOfl'I Cl t Jl<!l'lal uppdrag i en l<tni nu:I
~ndr-.i ve,·ksam hettr."
Vad vi s,unrnartfauni ngsvis kort ka.ll kon•
,wteraärall i Danmark hade man helaJorcf-

,1ndfr.f Ni1/.m1 (1859--1928) -unr tn uv de ,htsl t,,_
fly111/striha Jiire.glhtgsmiim1m ; deo ,lattsk,, 1Uulr.l.s-

••ör;lm,. fia" h•m J,·Au }yl/and och blrv 1909 (J((;{formule i Am/11/smfrmlgrt uti, biMmf, v11d,.,.p1:ri(N{;,)1
!9!19-N ql.a. And,Jsbank,·10 f1,,·n ,11)1/ o,.k.<d 1919
bnltmn. tillk,mMfen av Londbn1gsrll<ld,11, w.m iir-m(Jt.nwrig/1et,u tUI LRF t Sverige. ,J. v..t~ rlN d(m:ikn jorrJ,.

lm,Ju:ls n.iirings- ocJ, h11m.lel$Jl(>li1i.tk,, t,mlmlnrgm,.

brukers ,mclelsr6.-else med hrnn~ch• och
exp,,rwrgan samt dessntöm ek crfotderliga
gemensa mma allmänna i.ntres$eorgancn
bildade t>Ch etablerade ungefär i och med
första vårldskrigcts sluL. l Sverige stod man
och sta n,padc, i portg.\ogen med endast
SI .R-organisationen som rikso1·ga11. med e1t
1917 O)'bildar 1 .anlbruk.~iillskap och i öwigt
endast delvis och JlltlSL på lokalplancL vel'-

krmcfo mt.;.jeriförenlngar ut::m mark.nadsmås,.
sig samordning. o~r ärintressanl att ef1.er
heskri,.,,ingeH av den danska n r,•ecklingeo
reflckLcra över vari den S\'enska s\laghelen
eller eventuella styrkan låg.

Vi kan ock.~å konstatera arr ävcm 01n den
dans~a andclsrörelsen v~r väl utbyggd vid
första värlclskrigc1s uLbrou 11pps1od efter
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del (r-lmla Landhusholdningsselskabet ingi.c:k
i Landbrugsraadet kom ocks/i för stmjordl>rukarna.s del att avlösas av ''1blvm:lllclsf01~
ni ngenia•, eftersom storjordbruke1 under
1920-talct fann del mer iindamålscnligt all
lå1a sigrepresent~ras av dessa som sin inuesseorgan'Liati(.)11~ro
l sto,·t seu ku11de de .w lrighete l' som
kri~ren medfö1·de knappt avföras från dag·
ortlni.ngan laniin eu rnd andra inslag gjorde
e..xistensen för den danska andelsrörelsen än
mer problematisk, Aweckl ingen av kri•reg•
leringa.rna oclt ~n ~ Lerli b.-ralist:ring av tkn
danska exponen hann knappt genomföras
förnin <len begynnande n-e11.iornlskiisen på
ll)'lt~\;apaclo, problmr,.

Ku nskapsbildningsproccssens
föruisättninga.r
'fl~

Jt

&gtt.k, ( 1113 /-/ ')/)2) mr ditt>, 1:11, ,w lf, 1,.

ri{J.>1de .for.tftur11 t,;. o,;h jf»'!.öksmii..,men bizl:OM. Uit l),..

marlt.s ÖVl!Jfdngfiitn. 1111 $/Jmrnm.6/s· till I U.JmiiP'- or/J

nllmibu <1nW1alilrpmdur.e,•ond~ exponland. Sfgtlc.lw
11ar konsttunt i m,y,rlbr11k o.·h blet1 fi-/in t 874 /1rofrs·
,mr i mejHillim, vid /..11.ndlmhiJj-tkålns.

hand e11 allt ,tarbue behov <\V alt upptriida
gemensam!. mol yucrväddt1l i dlika sammanhang. Deua skårptt:5 i ä n högre grad av
~rigsförhållande"3 och de res1,1ik1iouer och
ransoneringar som på grund av krigt!t lades
på hela lambrnket. "D<1,uk ill11t/bn1g 11111, meil
mmigc 11,ng,,r". konstateras i Dt!t danske landbrugs hiSLorie del JV,''' Detia var. som näm11L~.
lmk,5idan och sv:lgheten mi:c:I de mång:1 och
111yckd ajälvsiänw,,<>a ar1cldsfört:11i11g-,tr11a i de
olika provinserna, Detta var också anledhingen till rle m5nga och ri\laliscrandc för..
si)~en a\l uppnå tln gemensam ,;\jeledning
li!ål i fo1:m av del 1919 bildade Landbtugs-

rmufet. De~~,uom kullrle. Husmandsfön:11.-ingama. $Om nu lrnd<t uppuått <'11 U.kuancJe
inn: uppbyggnad som Ue :ounvirkeode danske Landboforeningei; inte 11101stå frestelsen
ari manövrera tak(iskt båda ioom och a11ru1•

löt' lamh1't1ke.L Cör <lll uppnå ,s töma möjliga
fö1'<lelar. l1e1 ursprnngliga förhållandet att
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I det fö~ande skall ,; söka förrtjnpa grnnskuingen och ,u,al~en av självaspriduingsprocessen. först genom a 1I någol närmare se p~
de danska gn1ndlägganclr fömtsäuningarna
i några viktiga avseenden. Från atl udiga.re
ha va.rit inri ktat på orUi"g av spaoum:il uppvisar rle:L danska. lan tbruket nu cu <nabll
omläggning av produktionen med tyngdpunkte n la.g<l pa a.11imaliepn1ci11l;11on, Denna ornlaggning kombinc1'llclts m,icl !:11 ~lar
och ruedvetell moderu.iseriug och ,n rikt11h1g, mo• export på Englandsmarknacle n.
Man \lnr klart medveten om au rlct danska
lru1tbrukets fram1id låg i en intensiv produkt.ion, 1 prort11ktion av kvali.wtsproduktel' och
en si\ hög förädli111,,sgracl S<)m möjligt, allt
me<l inriktni11g på t:xportmarknaden. 71

God grund.skolning och injonnationsfarn1$t//i11g
A,, framstäl ll1i.11ge11 har red:m framgMt lmr
de danska bönderna under eH halvsekel
frnn omkring 18110· och 40-tale,, snm samhftllskla.s.\ och yrkes.kår från ~11 sv-<lg och un.
den.ryckt stiillnlng kämpade sig fram till atL
bli i tlef',J avseenden den lena nd e gmpr,en i
del danska samhaileL Jordr~fnnne1 sa 111 L
politisk och religiös fligörelse uodersärsldlt
den första halvan ,w 1800-tale t hadi, <liirvicJ

....

samverkat och givit förutsättningar för den
mycket snabba och påtagliga förändringen .
Folkhögskolorna och andelsrörelsen tillkom
under den andra halvan av 18OO-talet delvis
paralle llt med, delvis som led i och en slags
slututveckling på det mångskiftande skeendet. Det yttre trycket ska pades genom de
mycke t låga prisnivåerna påjord bruksprodukter över huvud taget under 1880- och 9Otale n och därmed kravet på produktionsomläggning. Agrarhistorikern C. Bj0rn bekräftar utvecklingsbilde n med följande
konstaterande: "Då andelsmejerie rna hade
visat sitt existensberättigande, blev de organisatoriska e rfarenheterna därav utnyttjade
till en expansion i och omläggning även av
svinproduktion och -export från de må nga
andelssvinslakterierna." ... "Utvecklingen
under 188O-talet betydde, att den omstrukturerings- och moderniseringsprocess, som
dittills hade varit exklusiv, nu b lev allmän
och nådde ut i alla storleksgrupper av jordbruk." 72 Informationsspridning och kunskapsbildning h ade skett mycke t effektivt
och nått ut på bredden.
Grunden för denna utveckling hade också lagts genom att forskning och försöksverksamhet effektivt sattes in och inriktades
på att ta fram realistiskt och hållbart unde rlag. Th. R. Segelcke och N. J. Fjord och
deras insatser i d essa avseenden fick, som
Bj0rn framhåller, avgörande betydelse. 73 De
lade genom sin praktiskt inriktade forskning
och u tbildning grunden för ande lsmejerie rnas genombrott. Utbildning av mejerister
och dito assistente r kom också till stånd på
tidigt stadium för att tillgodose behovet av
fackkunnigt folk. Detta skedde gen om a tt
unga mejerister unde r Segelckes överinseende placerades i d e främsta mejerierna
och fic k på så sätt a llsidiga kunskaper i
mode rna driftsformer. När Segelcke hade
fullgjort sitt värv hade Fjord aktiverat sig och
var om e delbart beredd att fu llfölja h ans
insats, fö rst i Landhusholdningsselskabe ts
regi och sen are genom inrä ttandet av
Land0konomisk Fors0gslaboratorium. 74
De nya forskningsrönen, ideerna och
lösningarna fö rdes dessutom sn abbt och

N. J. Fjord (1825-1891) grundlade den vetenskapliga fårsölisverksnmheten inom lmsdjurssliölseln överhuvud taget och i synnerhet inom mejerinäringen.
Han införde ett system med ambulerande försök på
mjölk- och mejeriområdet som möjliggjorde en direktkontakt mellan f örsöken och den praktislw verkligheten samt utbildade samtidigt en rad skickliga mejerister i Danmark.

effektivt ut genom tidskrifter och nystartade
tidningar. Flera folkhögskole- och lantbruksskolemän liksom ett antal statsanställda konsulente r gjorde uppmärksammade insatser i
dessa sammanhan g. Bland tidskrifterna var
"Tidskrift for La nd0ko nomi", utgive n av
Landhusholdningsselskabet från början den
le dande. Den bevarade länge ro llen som
förmedlare av material från forskningsområdet. Bredare spridning och stimula ns till
e n aktivare d ebatt kring mejerifrågo r fick
fö rst "Ugeskrift fo r Landma::nd", från 188Otalet avlöst av tidskriften "Vort Landbrug",
som fick e n bred läsekrets bland gårdmännen , d.v.s. de egentliga bönderna. Den sen are gavs ut av landboskolornas lärarförening.
"Det gick e ndast kort tid från att ett problem
blev känt tills Fjord kunde genomföra försök,
vars resulta t förmedlades tillbaka till mejerierna gen om rapporter, a rtiklar i fackpressen och på otaliga möten landet runt." 75
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Egna basorganisationer med inten siv
mötesverksamhet
Inslaget i citatet ovan indikerar d en andra
huvudfö rutsättningen för den snabba utvecklingen: de både tidigt och allmänt spridda landboföre ningarna och andra typer av
a llmänna intresseorgan bland jordbrukets
u tövare. De spelade en allt viktigare roll i
upplysningsverksamheten genom d en omfattande lokala mötesverksamhe ten. Detta
b lev än mer påfaJlande n är de provinsiella
landbosamma nslutningarna kom till. De
blev då ledande i h ela o pinionsbildningsverksamhete n. Särskilt gällde detta "Foreningen afjydske Landboforeninger", vars beslutande försa mling snart spelade rollen av
in officiell "landboriksdag". I denna förening
bildades ett permanent utskott för mejerifrågor med många av de ledande mejerimännen som ledamöter. De provinsiella
landboföreningarna svarade också för a rbetet med djurutställningar, smör- och mejeriutställningar och de stora landmandsförsamlingarna. 76
De n tredj e avgörande faktorn var d et
redan uppbyggda systemet för informationsspridning i fo rm av e n fungerande organisationsapp ara t. Ständigt åte rkomma nde i
olika tidskrifter är uppgifterna o m hur landboföreningarna spelad e sin roll som lokala
diskussionsforum. Landboföreninge n blev
det n aturliga stället att ta upp frågorna om
själva andelside n och d ess spridning liksom
i synnerh et n är ma n skulle gå från ide till
handling. Överallt i olika skrifter stöter man
på dessa vittnesbörd. Det gällde i lika hög
grad spridningen av kunskaperna om mjölkproduktionens rätta bedrivande som befästandet av mejerikunskaper och iverksättandet av andra a ndelsföretag. Följande är
h ämtat ur C. Björns framställning: "Fjords
presentation av sina resulta t, t.ex. på Landmandsforsamlingen i Ålborg 1883 och på
Fo reninge n af j yske La ndbofore ningers
delegatmöte i Horsens 1885 var huvudbegive nheter p å dessa möten, och h ans försöksresultat fick snabbt allmänt erkännande
i d en arbe tande mejeriskötseln." En rad
a ndra vittnesbörd om t.ex. tillkomsten av
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Hjeddings meje1i, bildandet av de provinsiella mejerisammanslutningarna, att man tog
upp viktiga frågor i Foreningen för jyske
Landbofore ninger o.s.v. kan noteras ur
Björns framställning. 77
I de nna skildring stegras både händelseförlopp och aktiviteterna kring det hela på
ett dramatiskt sätt. Ur beskrivningen av vad
som händer unde r 1885 hämtas detta:
"Överallt i landets landbofore ningar slutade
diskussionerna ofrånkomligt med spörsmålet: H emmamejeri j ämfört med frelleseller andelsmejeri, om föredragsäm ne t på
något sätt kunde ge anledning att föra saken
på tal." 78 Bj0 rn karakteriserar åren 1887- 88
som det stora genombrottets år och tiden
karakteriseras kort och go tt som "Andelsmejeriåldern". "Andelsmejerierna är lantbrukets självhj älp i tiden" skrevs det i SamsfZ)
Avis som kommentar till upprättandet av tre
mejerier på ön.79
Under samma tid för m an på många håll
i landet häftiga diskussioner om byggandet
av andelssvinslakterie r, mer eller mindre
direkt inspirerad e av mejeriverksamheten. I
en tidskrift som stod grundtvigrörelsen nära
beskrevs stämningen i landbosamfunde t på
följande sätt: "... det Ord rnan oftast hör är ordet
'.Andels-' och det är uppenbart lösenordet över hel,a
landet. " Även byggandet av det förs ta andelsslakteriet i H orsens var föremål för diskussion i traktens Landbrugsforening: "Den 14
juli 1887 hölls i H orsenstraktens Landbrugsförenings försam lingsbyggnad ' H e imdal'
sla kterie ts konstituerande generalförsamling." !10 Motsvarande vittnesbörd finns från
foder- och gödselmedelsområdena, ägghand eln m.fl. områden.81
I övrigt koncentrerade sig landboföre ningarna på att anställa mejerikonsule nter
och -assistenter. De fö rsta knöts redan 1869
till n ågra loka la föreningar. Även lan tbruksmöte na och -utställningarna - som i likhet
med i Sverige introducerades på 184O-talet ha de i början stor betydelse som informatio nstillfällen . Senare blev de mest stora
mön stringar av vad man i olika avseenden
uppnådde inom det fram åtgående danska
jordbruket. Medaljutdelningarna för goda

..
avelsinsatser me n framfö r a llt framstegen i
sm örtillverkningen p å mejeriområdet tilldrog sig stor uppmärksamhet. När de danska andelsmejerierna första gången slog ut
herrgårdsmejerierna i tävlan om guldmedaljer och hede rsomnämnanden, noterades
detta som stora segrar för andelstanken.
Höjdpunkten i detta avseende nåddes när
smör frå n danska andelsmejerier erövrade
"äresdiplom" och guldmedalj vid världsutställningen i Paris år 1900. "Den danske
Bonde stod ved Aarhundredets Slutning som Sejrherre i en Verdenskonkurrence" som formule-

ringen lyder i "Dansk Landbrug fra 1880 til
1938".82
Landboföreningarnas anställning av mejerikonsulenter blev in le dningen till att föreninga rna kom att fungera som huvudmän
för he la kon sule ntverksamheten inom jordbruket. Snart nog erkändes de också, som
redan påpekats, av staten som mottagare av
det statliga stödet till j ordbrukets utveckling,
en tradition som alltjämt består i form av en
stark ko nsulent- och rådgivningsapparat
dominerad avjordbrukets egna o rganisationer.83

Ledare med kunskap och erfarenhet ...
Som framgått av skildringen stod den da nska bondeklassen på 1880-talet väl rustad för
att lösa de må nga problem som n äringen
ställdes inför. C. Björns beskrivning av förutsättningarna i Sydvästjylland kan säkert, som
h an också själv säger, gälla på många fler
ställe n i lande t:
"Yrkesmässigt, politiskt och folkligt-kulturellt var
gårdmansbefolkningen fullt på samma nivå som
sttJ.ndskamraterna på andra håll i landet. Socken,.
kulturen hade en grundtvigsk, folkhögskolepräglad haraktär, och det fanns ett utbrett folldigt föreningsliv på trakten. D et var på många htJ.l.l ett
solitt välstånd i gtJ.rdama, och clet var gårdmännen, som dominerade traktens offentliga liv. Det
var således en befolkning, so1n stod väl rustad att
uppfylla cle krav ifråga om organisation, självstyre och egendisciplin, som upprättanclet av de
första an.delsmejerierna ställde på både initiativtagare och leverantörer. "R<

Ur denna miljö och d etta unde rlag trädde
naturligtvis också de led are fram som situa-

tionen krävde. 1 förarbetet med stadgarna
för Hjeddings andelsmejeri spelade en gårdman N. Hansen Udh den avgörande rollen.
Han fick tillsammans med två andra, N. Kristen sen och d en blivan d e mejeristen J. Stilling Andersen, uppdraget att skriva stadgarna. Det skulle vara förgäves, menar C. Bj111rn,
a tt försöka hitta några före bilder för dessa
första stadgar. De utformades av de agerand e på grundval av deras allmänna kunskaper
i föreningsspörsmål. N. Udh stödde sig på
erfarenhe ter som han skaffat sig genom att
delta i traktens all männa föreningsväsende.
Han hade tidigare också revidera t stadgarna
fö r bl.a. den lokala sparkassan och brandförsäkringsföreningen. "Och det blev Niels Udhs
speciella insats att uttrycka och utforma denna föreningserfarenhet i e n uppsättni n g
stadgebestämme lser, som riktade sig specie llt mot de n n ya sammanslutningen s uppgift: att driva mejeri för gemensam behandling av me dlemma rnas mjölk och till största
möjliga ekonomiska fördel för dem." Si>
Det är också det förhållandet som ligger
b ako m att det danska j ordbrukets ande lsrörelse "i allt väse ntligt är tillkommen oavh ängigt i fö rhållande till andelssamarbetets
utveckling internationellt", som C. Bj0rn
uttrycke r d et.86 Här h ar vi således grunden
för det som ofta ka llas den genuina danska
modellen för andelsverksamhet och som blivit
ett föredöme för motsvarande verksamheter
på många håll i världen. De första stadgarna
för ande lsföreningarna var också, enligt
Hovgaard:Jacobsen, en rent dansk praxis.87
H är kan vi också spåra grundorsaken till att
den d anska andelsrörelsen är så utpräglat
pragma tisk och så litet ideologiskt betonad .
Detta tolkas ofta som att danska kooperatörer tämligen ensidigt intresse ra r sig för
"plånboksfrågorna". Några synpunkter härom följer nedan.

... komna ur bondeleden
Alltnog; N. Udhs stadgar blev fö rebild för en
stor del av de mejerier som upprättades under
1880-tale t, även om formule1ingarna stramades upp i olika avseenden i de efterföljande
versione rna. Påtagligt var att de flesta av
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dem som på ett eller annat sätt gjorde ledande insatser kom ur samma miljö och med
samma värderingar som flertalet av de blivande medlemmarna, d.v.s. ur gårdmännens
skara. Detta betonas också av C. Bj0rn som
en avgörande förutsättning för att rörelsen
skulle lyckas. Därutöver gjorde många skollärare, folkhögskolemän och några med
annan utgångspunkt t.ex. högskoleutbildning betydande insatser. I styrelserna för de
tidiga mejerierna var gård brukare med 9-29
kor den dominerande gruppen med 85-89
procent av styrelseledamöterna. Detta hindrade dock inte att även småbrukare eller
någon h0jre-inriktad "sockenkung" på olika
håll ställde sig i spetsen. Flertalet var dock
solida venstremän med omfattande politisk
och föreningsmässig erfarenhet, anknytning
till frireligiösa grundtvigkretsar, bakgrund i
folkhögskolor och aktiva i socknens friskoleverksamhet. 88
En särskild grupp var folkskollärarna,
som ofta hade en litenjordlott som en del av
sin lön och som därmed hade direkta intressen i sammanhanget. I inte mindre än 63
mejeriföreningar eller 10 procent hade man
en skollärare som förste ordförande, vilket
enligt Bj0rn är en långt större andel än vad
som gällde för både större lantbrukare och
småbrukare. 89 De hade naturligtvis förmågan
att kunna både läsa och tolka eller formulera stadgar och andra skriftliga handlingar
som verksamheten förde med sig. Deras
formella förmåga togs också ofta i anspråk
till posterna som sekreterare eller räkenskapsförare i föreningen:
"I kraft av bakgrund, utbildningsförlopp och
social placering i landbosamhället stod läraren om han själv önskade det och blev accepterad gårdmansbejolkningen nära, och landet över var
under dessa år många skollärare engagerade i
venstrepolitik, i det grundtvig5ke församlings- och
föreningslivet eller i Inre Missions ständigt ökade
verksamhet. " 90 Andra som också verkade för
byggandet av mejerier och andelsrörelsens
utveckling i andra sammanhang var lärare
vid folkhögskolor och friskolelärare som
också i de flesta avseenden gjorde gemensam sak med bonde- och landbosamhället.
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Ekonomi kontra ideologi
En fråga som man kan ställa sig efter denna
framställning och ännu mer efter studiet av
de tillgängliga skrifterna är: Hur kunde
danska bönder - om de inte hade kontakt
med eller förlagor av kooperativ karaktär "komma rätt" i de avgörande kooperativa
principfrågorna? Hade man kooperationen
"i blodet" eller finns här något oredovisat
samband? Eller var kunskapen om andelsidens innebörd redan spridd i vida kretsar
bland dessa upplysta bönder? På denna
punkt ger varken C. Bj0rns eller andra skrifters framställning något riktigt klart besked
annat än att de stödde sig på en "lokal dansk
praxis". Någonstans ifrån hade givetvis också dessa bönder och deras föregångsmän
ursprungligen fått impulserna. Folkhögskolorna skulle vara en näraliggande tanke.
Men det sägs uttryckligt på olika ställen att
man i regel inte undervisade om kooperation
på de flesta folkhögskolor. Hur som helst är
dansk andelsrörelse inomjordbrukssektorn
påtagligt inriktad på "... att tillförsäkra lantbrukarna som konsumenter ellerproducenter största möjliga ekonomiska vinst genom att bygga upp
andelsverksamheter, ledda av lantbrukets egna
valda förtroendemän" ... "Andelsrörelsen har i
mindre grad varit uttryck far en medveten idemässig strävan ... " 91 (Citat kursiverat av förf.)
Påtagligt är också att benämningen kooperation är främmande i de n danska andelsrörelsen även i dagens läge. Andels- är begreppet och m ed kooperation avser man
den konsumentkooperativa gren som existerade bland de danska arbetarna i städer och
samhällen och som i avsevärt högre grad än
i Sverige hade anknytning till det danska
socialdemokratiska partiet. (Arbejderkooperationen = Det Kooperative F:dlesforbund,
DKF). En annan sak som är specifik för Danmark är att man aldrig haft någon lagstiftning för andelsföreningarna; inte ens en
offentlig registrering av dem. Staten har inte
vare sig beskyddat, gynnat eller understött
dem, inte heller lagt sig i deras form eller
verksamhet genom lagstiftning eller statliga
begränsningar. Det har medfört att resultatet av denna helt oreglerade u tveckling bli-
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vit att andelsrörelsen och kooperationen
uppvisat en mycket brokig och mångfacetterad bild. Vissa grupper andelsföreningar
står fristående och isolerade, de andra samlar sig i de två huvudgrupper som angivits.
Visst samarbete i övergripande frågor förekommer också i dag mellan privata företag
inom jordbrukssektorn och an delsrörelsen.
Den något oklara ideologiska utgångspunkten framgår också av olika nyanser i
skilda framställningar. I Dansk Landbrug
säger man att organisationen av Hjeddings
mejeri från första stund hade alla de typiska
kännemärkena för en andelsverksamhet:
• Utbytet fördelas i förhållande till de enskilda medlemmarnas leveranser
• Ansvaret är personligt och oftast solidariskt, d.v.s. det bäres "en för alla och alla
för en"
• Va1je medlem/ andelshavare har endast
en röst och är "bygget på de mokratisk
Ligeret"
• Föreningen är öppen för envar som önskar använda sig av dess verksamhet utan
hänsyn till politisk eller religiös tillhörighe t.92
"Det danska lantbrukets andelsrörelses samfundsmässiga betydelse har inte legat i vackra programförklaringar", säger C. Björn. 93
Enligt Björn var dock stadgarna för Hjeddings mejeri inte otvetydiga på en del viktiga
punkter. Efter hand blev de dock bearbetade och justerade så att den andels mässiga
prägeln framträdde klarare. I främmandes
ögon har emellertid den danska andelsrörelsen ofta uppfattats som materialistisk, säger
Björn.
Från andra håll hävdar man dock att
andelsrörelsens haft och har bevekelsegrunder långt utöver de ekonomiska motiven.
Medvetet eller omedvetet fanns det hos den
danske bonden andra mål - mål av mänsklig, politisk och kulturell karaktär. Härtill eller som ett utslag av just detta - kom att
den vid genombrottet blev en del av frihetssträvandena. Den var ett av de starkaste sätten att ge uttryck åt självhävdelsen gentemot
övriga samhällsgrupper. Andelsrörelsen blev,

när den hade det lyckliga genombrottet bakom sig, ett starkt bidrag till att danska bönder fick självförtroende, blev skickliga industriidkare och goda affärsmän och därmed
kunde mäta sig med borgarklassen i städerna. Stoltheten över att ha lyckats och därmed blivit ett föredöme för andra länders
jordbrukare lever kvar än i dag som ett framträdande drag. Bakom det starkt företagsbetonade och den påfallande affärsmässigheten fanns/ finns i ryggmärgen hos ledande
män och bland medlemmarna det ideologiska momentet och det andelsmässiga medvetandet.94

Bondens insats i innovationsspridningen
Eftersom kapitlet ingår i en framställning
som tar sikte på föreningsutvecklingen ur
innovationssynpunkt, föranleder detta några aspekter även på det danska exemplet.
Särskilt väl framgår den enskilde bondens
insats som en del av förloppet av den här
refererade H. C. Sörensens fall.
I många skrifter betecknar man den förändring som det danska j ordbruket genom.gick från 187O-talet fram till första världskriget som ett systemskifte. 1 en uppsats i Bol
og By, Landbohistorisk Selskabs tidskrift, har
S. P. Jensen, förre avdelningschefen i De
Danske Landboforeninger, lämnat en intressant belysning av detta systemskifte sett
utifrån en enskild bondes dagböcker och
räkenskaper. Uppteckningarna omfattar en
tidsperiod av ca 50 år, från 1867 till 1917-18.
Gården ligger i Holtugs socken på östra Själland, strax söder om K0ge Bugt. Jorden var
"den gode jord", bestående av djup medelstyv lermull på lera, märgel- eller kalkgrund.
Förutsättningarna var alltså de bästa med
bland de högst boniterade markerna i hela
landet som utgångspunkt.95
Författaren konstaterar att den komplicerade process som lantbruket genomgick i
många avseenden var generell för många
länder, vilket också inledningsvis betonades.
De utsattes för nya teknologiska och ekonomiska villkor, de nya naturvetenskapliga
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landvinningarna, industrialiseringens inverkan, förändringar i handels- och transportförhållanden, befolkningstillväxt och efter
hand stigande välstånd. Han menar dock att
den danska utvecklingen fick en alldeles
klar särprägel, i synnerhet genom ett oåterkalleligt beroende av export på världsmarknaden och därmed dess villkor ifråga om
både inköp och avsättning. Som särskilda
förutsättningar för det danska jordbruket
må också noteras den tidigt genomförda
goda utskiftningen av jorden med som följd
relativt stora gårdar/ enheter, att bönderna
hade lyckats bli självägande eller fått "arvefi:este", d.v.s. ärftligt arrende, samt den höga
allmänna upplysningsnivån bland bönderna.
Det särpräglade i den danska utvecklingen kommer till uttryck på flera sätt. Det har
också skildrats i det föregående. Men det
mest påtagliga beviset är, menar författaren,
den starka produktions- och produktivitetsutvecklingen mellan 1880 och 1914. Med
nästan oförändrad arbetsstyrka mer än fördubblades lantbruksproduktionen på de
drygt 30 åren. Detta var, enligt författaren,
utan motstycke i andra länder vid denna tid.
Från denna beskrivning av förändringen
ur makroperspektiv skiftar han så om till och
beskriver den på mikroplan, d.v.s. från den
angivna gårdens utgångspunkter. Utvecklingen varju betingad av och summan av alla
förändringarna på de enskilda gårdarna och
i deras innehavares/ brukares kunskaper,
attityder och handlande. Det gällde produktionens och avsättningens sammansättning,
arbetsformer, omkostnadsstrukturen och/
eller tillämpad teknik samt kunskap och
kapital, vilka var grunden för driftsledningen. Därtill kom också den enskilda gårdens
och hushållets självförsörjningsgrad.
Till dessa faktorer, som gällde det enskilda jordbruksföretaget, lägger han så de
förändringar som ägde rum runt o m detta
och som hade karaktären av ett nät av "fcelles" eller gemensamma aktiviteter. De gällde
inköp, förarbete, husdjursavel, kontroll,
jordbruksfacklig vägledning, finansiering
och avsättning. Även här finner man, menar
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författaren, en markant dansk särprägel - ett
omfattande lokalt självstyre vilande på föreningsprincipen. Inget av detta var i något avseende centralt dirigerat utan byggde helt på
böndernas egna initiativ och handlingar.
Dagböckerna, som är skrivna av arvef~stebonden H. C. Sörensen, (förkortas
HCS i det fö\jande) omfattar ca 6 000 sidor
i litet form at plus räkenskapsmaterial och
kassaböcker. Genom noteringarna kan man
med god säkerhet fastställa tidpunkten för
förändringar i produktionen, m arkförbättringar, nybyggnader, anskaffandet av nya
maskiner och redskap, "i det hele indförelsen af
ny tek.nnlogi". Impulserna till förändringarna
kan skönjas liksom verkningarna på produktion, ekonomi och sparande.96
Tillsammans med en granne höll sig HCS
under 1870-talet med de jordbruksfackliga
veckobladen "Landmandsbladet" och senare
"Landbovennen". HCS var med från början
vid upprättandet av andelsm~jeriet i Holtug
vilket skedde 1884; som kassör i meje1istyrelsen fick han ansvaret för byggandet av mejeriet. Det var det första andelsmejeriet på
Själland och engagemanget hindrades på
intet sätt av att HCS liksom de flesta på orten
röstade konservativt. Inrättandet av mejeriet
gav ett så kraftigt utslag i utfall och ekonomi
på mjölkproduktionen att författaren talar
om ett nivå- och temposkifte. Tre år efter
mejeriets start var intäkten från mejeriet
tredubblad, trots ett kraftigt p1isfall på flertalet produkter. HCS ökade kraftigt antalet
rajölkkor och dessutom svinhållet för att
nyttiggöra skummjölken. Efter erforderliga
korrigeringar för prisförskjutningar m.m.
kunde utfallet beräknas ligga 35-40 procent
högre; tas hänsyn till kraftfodertillskottet var
ökningen 20-25 procent, uppnått på endast
3- 4 år. På samma sätt återspeglades en lyftning i svinproduktionen efter HCS' anslutning till andelslakteriet 1895.
Ur dagböckerna och räkenskaperna kan
utläsas när och i vilka sammanhang brukaren, HCS själv, fått del av nya kunskaper,
försökt med nyheterna i liten skala och, om
utfallet varit gynnsamt, utvidgat. Direkt
framgår hur HCS och hans familj deltagit i
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folkliga och fackbetonade föredrag, djurutställningar, politiska möten o.s.v. Härtill
kommer "de många möten och uppgifter,
som gäller HCS' uppdrag över tiden i sockenråd, brugsförening, landboförening och
avelsföreningar".97
HCS var som framgår aktiv i flera sammanhang. Det första uppdraget som revisor
i traktens brugsförening innehade han i 30
år. I det kommunala sammanhanget var
HCS engagerad bl.a. i skolstyrelsen och senare fattigvården. Han deltog vid bildandet
av traktens tjur- och hästavelsföreningar och
fungerade som revisor också i den lokala
landboföreningen. Redan 1876 omtalas att
I-ICS deltog i ett möte med den då nystiftade
landboföreningen och åhörde föredrag om
bättre utfodring av mjölkkorna. På den maskintekniska sidan var förbättringarna också
påfallande främst från omkring 1890. 1892
hade man t.ex. bildat en andelsförening för
ett ångtröskverk, som hade bättre kapacitet
än gårdens egna lilla tröskverk.
Dagböckerna och författarens analys av
dem och de tillgängliga räkenskaperna ger
en utomordentligt god och talande bild av
hur förändringarna gick till på en enskild
gård. Författaren ställer själv frågan hur
representativ denne bonde kunde anses
vara. Han drar slutsatsen att HCS var unik
ifråga om att kunna skriva ner förloppet så
noggrant och konsekvent under så lång tid.
Dessutom hade han sannolikt bättre sinne
än många andra fö r den ekonomiska och
handelsmässiga sidan avjordbruket. I övrigt
menar han att HCS var "typisk for den ret store
grupp afyng;re landmcend - generationen f~dt
1845-60 - som var de egentlige bcerere af det nye
landbrug og foreningsdannelsen ".98
Författaren avslutar sin analys och sammanfattningen med frågan: "Hur skaffade
man sig den nö~vändige j ordbruksfackliga
kunskapen?" Av framställningen har egentligen redan framgått hur HCS och hans
danska yrkesbröder skaffade sig de nödvändiga kunskaperna. Det har dock sitt intresse
att referera författarens svar som han anser
att dagböckerna ger en levande bild av. Det
skedde på mångfaldiga sätt, i form av fack-

tidskrifter, föredrag och de lokala tidningarna. Men dessutom sökte de yngre lantbrukarna i ökad utsträckning råd och direkt
praktisk hjälp hos varandra, när något nytt
skulle införas. Därvid började man så smått
med egna försök, t.ex. med en ny kornsort,
och gjorde sina egna iakttagelser och mätningar. Icke minst fungerade de uppblomstrande lokala föreningarna - inte endast
landboföreningen utan också m~jeriet och
de olika avelsföreningarna - som verksamma kanaler för spridning av de nya fackmässiga kunskaper, som i ökande utsträckning
ställdes till förfogande genom de framväxande forsknings- och försöksverksamheterna.99

Summering
Sammanfattningsvis innebar den danska
utvecklingen från 1850- och 60-talen fram
mot sekelskiftet 1900 att bönderna organiserade sig på allt fler områden. De tog också del av och blev ledande inom samhällets
idemässiga omvandling och politiska utveckling, den genomgripande agrara revolutionen och den samarbetsmässiga nyordningen
när det gällde lantbrukets anskaffningsoch avsättningsproblematik. Omvandlingen
omfattade alla områden av det personliga,
samhälleliga och ekonomiska livet och innebar frigörelse och samarbetsprojekt på böndernas eget initiativ, jrom-bottom-up, enligt den
grundläggande självhjälpsmodellen. Arbetet
- egentligen det stora omdanande projektet
för hela det danska landbosamfundet - kan
täckas in genom följande huvudpunkter, som
alla samspelade med varandra:
• Obligatorisk skola redan 1814
• Ideologisk förvandling genom privata
friskolor, folkhögskolor och friförsamlingar
• Politisk nyorientering genom de frisinnade (venstre)grupperingarna lokalt, regionalt och centralt
• Finansiell kraft skapades genom realkreditföreningar, försäkringsföreningar
och sparkassor
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• Egna distributionsmässiga organ genom
kooperativa brugsföreningar och samköpsföreningar
• Egna produktions- och marknadsmässiga
instrument genom kooperativa andelsmejerier, slakterier m.fl. föreningsformer.
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KAPITEL

V.

Andelsiden inom mejerihanteringen i
Sverige

Historiskt sett var lanthushållningen i Sverige i stor utsträckning baserad på en allsidig
djurskötsel. Detta kom att ändras under
1700-talet, bl.a. beroende på avregleringen
av spannmålshandeln 1780. I slättbygderna
kom denna odling därför att dominera fram
under 1800-talets första halva. I samband
därmed inriktades djurhållningen på dragdjur för växtodlingen medan antalet kor hos
d en genomsnittlige bonden var obetydligt.
Antalet kor var dock större i Mellan-Sverige
med undantag för de mest utpräglade slättbygderna. I Norrland dominerande korna
och boskapsskötseln hade med de naturliga
förutsättningarna också större betydelse. 1
Sammantaget innebar dock detta att mjölkhanteringen hos bönderna i gemen generellt sett för landet under 1800-talets första
halva allmänt utgjorde endast en del av hushållsbestyren och handhades av husmodern

eller stod under hennes ledning. Av mjölk
och mejeriprodukter framställdes därför
inte så mycket att det täckte folkhushållets
behov. Eftersom framställningen av mejeriprodukter var otillräcklig importerade s under denna tid rätt stora kvantiteter smör och
ost vilket illustreras av tabell V: 1.
Denna typ av hushållning blev emellertid
problematisk sedan importen av spannmål
släppts fri enligt riksdagsbesluten vid 1856
och 1858 års riksdagar. Med de allt mer förbättrade kommunikationerna och importen
av spannmål från USA m .fl. länder blev de
öppna gränserna och det plågsamma prisfallet förödande för spannmålsjordbruket i
Sverige liksom i andra europeiska länder.
Alternativ efterlystes allt ihärdigare och
detta blev upptakten till en omfattande
argumentering från Lantbruksakademiens
och hushållningssällskapens sida för en om-

Tabell V:l. Handel med mejeriprodukter. Import och export av smör och ost 1801-50, i medeltal per år för tioårsperioder.

Tioårsperiod
1801-1810
1811-1820
1821-1830
1831-1840
1841-1850

Import

Export

smör, to n

smör, ton

38,4
284,7
844,9
26,6
230,5

3,6
16,]

14,3
7,5
11,l

Import
ost, kg

Export
ost, kg

328 770
261 370
284 700
57 370
80 460

13 718
7 290
500
790
840

Källa: Rnsengren I 927 s. 1 091 och l 095.
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ställning till ett kreatursjordbruk och en
efter hand allt mer utvecklad mejerinäring.
I Danmark gjordes som framgått denna omställning snabbt och målmedvetet och med
insättande av alla slags resurser på såväl
forsknings-, unde1-visnings- som informationsinsatser, vilket beskrivits i föregående
kapitel. Det påtagliga med den svenska utvecklingen var dock att denna omställning
tog så pass lång tid - först fram till 1890 och
se dan i praktiken ända till in på 1930-talet
ffa att fullbordas. I det följande skall vi se på
de förhållanden som var grundläggande och
som - genom att vi går något närmare in i
sammanhangen - i någon mån kan bidra till
förståelsen av den typiskt svenska utvecklingen.
I detta kapitel skall vi alltså inledningsvis
beskriva de allmänna förutsättningarna för
mjölk- och mejerihushållningen i landet och
de krav på omlärande och omställning som
bönderna i allmänhet ställdes inför. Därefter
skall vi se på den informationsverksamhet
som bed1-evs, främst under perioden 186090 och hur mejeriutvecklingen gestaltade
sig i några representativa delar av landet. I
kapitlets senare del kommer situationen att
belysas med hjälp av de siffror som finns från
1890 och vad den fortsatta utvecklingen
fram till 1930-talet innebar.

De näringspolitiska utgångspunkterna
"Mejerihanteringens uPfJsving ...
Under de båda senaste årtiondena har i vårt land
en livlig och fruktbärande verksamhet utvecklat
sigfHl mjölkhanteringens och mejerinä:ringens område. Runt om i landet hava mejerier uppstått,
och mjölkens förädling till smör och ost har, tack
vare uppfinnandet och det alltmer allmänna användandet av nya redskap och maskiner och ett
mera tidsenligt ordnande av handeln med meje1iprodulae1; fått ett så starkt uppsving, att Sverige
på detta område numera med framgång kan tävla
med sin granne, Danmark." (Ny illustrerad tidning, 1891)
"... Föreningsverksamhetens förtjänst
Här som på andra områden är det associationens
- föreningsverksamhetens - kraft som utve11wt det
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mesta. Vcut den 1mskilde, mindre jordbm/u,ren och
la.dugårrlsägamn icke kunna. rlstadkomma, del
har blivit möjligt genom saimna.nslulning av
flera. " (Vårt Land, 1891 )

Dessa båda citat ur Mjölkcentralens jubileumsskrift 1955 belyser i koncentrat vad
som hände - och så småningom skulle hända
- inom den svenska mjölkhushållningen
och mejerihanteringen under årtiondena
närmast före och efter sekelskiftet. 2 Eftersom utvecklingen i Danmark tidigare beskrivits kunde det vara frestande att tro att
förloppet blev detsamma i Sverige. Ifråga
om förbättrade metoder och utvecklade tekniska hjälpmedel stämmer det också. På det
mejeritekniska området låg Sverige förmodligen in te alls efter Danmark även om man
- på grund av Danmarks mer än tioåriga
försprång - inhämtade djupare kunskaper
och sakkunniga personer därifrån som kunde bistå i det praktiska arbetet. När det gällde t.ex. den senare beskrivna Swartzska ismetoden åkte danskar liksom holsteinare
och andra på 1860-talet till och med på studiebesök till Sverige för att studera den då
nya svenska metoden.
Rådgivnings- och skolningsverksamheterna uppmuntrades också nu mer eftertryckligt av Lantbruksakademien och hushållningssällskapen, som ju hade till uppgift "att
främja, uppmuntra och leda lantbruksnäringarnas utveckling". Rådgivningsverksamheten
hade gamla förebilder och traditioner:
Redan på 1840-talet började man erbjuda
sakkunnig hjälp från inflyttade mejerikunniga personer. Den första som åkte runt i
landet och undervisade om mjölkhantering
och ostberedning var en inflyttad schweiziska, fru A. Schucanni. Hon erbjöd ~jälv Lantbruksakademien sina tjänster, vilken 1849
genom rundskrivelse vidarebefordrade erbjudandet till samtliga hushållningssällskap.
Från denna tidpunkt hann hon under några mycket verksamma år (1849-51) besöka
flertalet sällskapsområden i landet och lära
ut sina färdigheter främst i ostberedning.
Dessa hade hon inhämtat i sin ungdom i
hemlandet 30 år tidigare.3 Hon följdes av ett
flertal holsteinare och danskar, som lärde

svenskarna mjölkhantering och mejeriskötsel. Denna konsultations- och rådgivningsverksamhet utökades allt från 1850- och 60talen med två statskonsulenter och hade
fram till 1887-88 utvecklat sig till att egna
mejerikonsulenter eller motsvarande fanns
i 18 län medan 4 hade länsmejerskor; de
senare var Hallands, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län.4 De län som då
saknade någon motsvarande befattningshavare var således Uppsala, Kalmar norra,
Göteborgs- och Bohus, Älvsborgs södra och
norra samt Norrbottens.
Det andra citatet ovan ger däremot en
alldeles för glättad och vacker beskrivning av
det verkliga förhållandet när det gäller föreningsverksamheten. I själva verket hade
bildandet av andelsmejerier knappt mer än
börjat vid denna tidpunkt, d.v.s. 1890-talets
bö1jan. Enligt befintlig statistik var antalet
andelsmejerier 1890 endast ett 70-tal av ett
totalantal på ca 1560. 5 I det följande skall ett
försök göras att med I-tjälp av det studerade
materialet från hushållningssällskap, tidskrifter, jubileumsskrifter och centrala instanser såsom Lantbruksakademien m.fl. ge
en bild av hur den nya mejeritekniken och
andelsiden slog rot bland svenska bönder.
Som bakgrund härtill skall vi dock litet närmare studera de grundläggande förhållandena i näringen, de allmänna ekonomiska och
tekniska förutsättningarna samt - inte minst
- de kunskapsmässiga och psykologiska faktorerna bland yrkesutövarna i det vidsträckta
och glesbefolkade landet för att få en någorlunda realistisk föreställning om andelsidens
chanser att "gå hem". Alla siffror och aldrig så
mycket statistik säger dock inte mer än nettoresultatet av processen - när den väl har inträffat. Med en fylligare beskrivning kan man
förhoppningsvis få en mer realistisk uppfattning om utgångspunkterna för och hur
information, innovationsspridning och kunskapsbildning om mjölk- och mejerihanteringen försiggått och därmed också vilka
svårigheter det fanns att övervinna i spridnings- och innovationsprocessen.
Det skall dock sägas att förloppet är komplext, materialet är omfattande och svår-

överskådligt och dessutom ännu i stort sett
ostrukturerat. Det föreliggande är en ansats
och exemplifiering från mjölk- och mejeriområdet, som om nu intresse överhuvud
taget i dag föreligger, må fullföljas och utvidgas genom mer djupgående studier av
såväl centralt som framför allt av - förhoppningsvis ännu befintligt- lokalt och regionalt material.

Mjölk- och mejerihanteringens
förutsättningar
Vi skall således inledningsvis se litet närmare på den allmänna näringsmässiga utveckling i vilken de nya produktionsmetoderna
och därmed iden om andelsverksamhet så
småningom skulle tillämpas och medföra
rationalisering och bättre lönsamhet. Först
som sist kan konstateras att de svenska bönderna - lika litet som sina danska kollegor startade mejerier och blev kooperatörer av
ideologiska skäl. Det var, när insikten härom
efter hand uppenbarade sig, för att effektivare lösa tekniska och ekonomiska problem
som iden om samverkan togs i anspråk. Och
detta naturligtvis för att den möjliggjorde
bättre lösningar för ett större antal bönder
än som eljest var tillgängliga.
I stort inverkande faktorer var de allmänna framstegen inom jordbruket och de så
småningom bättre kunskaperna om både
växtodlingens och djurhanteringens förutsättningar. När vissa bönder efterhand upptäckte -vilket man efter längre eller kortare
tider eller egna försök naturligtvis kunde
göra rent erfarenhetsmässigt - att det var
fördelaktigt att använda en del av åkerarealen för klöver- och timotejodling till kofoder
i stället för att framhärda med den ensidiga
spannmålsodlingen, var ett betydande steg
taget. Det rent praktiska föredömet - som ju
var en av uppgifterna för de från början fåtaliga ledamöterna i hushållningssällskapen
- skulle ju också vara ett av de viktigaste
medlen för att förmedla kunskap och så
småningom övertyga de tveksamma. Hur
denna de l av processen fungerade saknas
det mer eller mindre genomgående konkre167

ra belägg lik f,~n o)Jika hiill i landet 11ppg<><
del "xemµelvis mocl visst p~ssi111istiskt ,011faU
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Forlero1lting ocl11urbiillmrl. 11ifildri11g
Den a,'gör.111de svagherJ<n fcu· i '10rt s~u lie la
landeo (mcdund,mrag f(;rdr på m,\nga h~U
v:llskötta herrg.lrclsbcsiitu1lng,ir1),I i södra
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Ocol!l vu 1111 dock e11 a lldeles $i- pc::Ssimis•
,t,kslutsats. De, fa1H1s bli.de enskilda fört,.
g:lngsmån ocb h ushåJ lningssiillskap som
unde1· 1.ex. 11!50•1aJe1 ku nd e vi, a p~ fil ktiska
framsteg. Utv<ltklingen och erfarc nhetem~
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normalavkasmingc:11 l'id 1800-takti, bö(ja,o
endast omkring 700 liter-onjölk per ko och

åo: Olika.sakkunniga framhöll också l•11dcr
lå ng tid att del ,,ar mycke, läl1,11·e att fördubbla avkastn ingert fr:\u l~dugllrden iin
från å kern där ; kö rdama på gnond ~" e nsidil)'hCt nrh utanuoung var i avtagande: denna san ,1iog hai· suon l>ckm1t gällt och l>t<kräf.
1ats lå ng, fram l tiden.ID Dets~mma gällde
de n y,.u,rligar<.: l'örstarkning av uuc,rltinge n
so w k u nde uppuås genom l.iJlskc•tt av krnft•
tvderm~del. Men detta kommer in i bilde n

lörst pil ~lt nagot sen;1res1aclium,
Moderna lu1m11mnikatiot1.er - forä11(/rtuie

J11imilhtioner

Vad soon dk1• hand under 1800-Lalc o pil•
verkad~ Övd1·g/i11gcn till c.n all Lstörre ,ijoor•
ptocl11k1fo11 var de re<lan antydda förn nd,11•
de prisrela1i11nema mellan spannmål och
a11imalicr. Vad vi d;i talar c1111 äo• de rner h\ug·
$ikllg;l pris-0vh pmdukuonsföråndriug,,rua:
vacl suno sedan läggs 11ranpä dessa å.r d t mer
konsiktig;,1 konjunktttrsvängningarna ~om
natttrlig1vi.s p~l,,')'ndar e ller f61-driijcr förlopp et. E11 li.gt Nll nneson skedd~ ocks~ t!L1•cck•
ll11g1m e tappvis och i olika ö nigänga,•. De
första åren med /zylH1$illnl p o•isliige fö.-ladugårdspf'Qdtokccroch k reatur inr.r.i{fode straK
f<m; och cfLer J8,10. Oertasum ulcrade fram•
för alh i Sydsverige a 11skaffh ing :w l>5ttre

aveJsdju.r, en ökni ng av krcarnrss~_mfllen,
förhatU'ild uofodring c,ch däJ"med en ökad

mjölkproduktion och mejerihantering,
framför allt på de större gårdarna. Eljest var
det vanliga felet att man i regel höll alldeles
för många kor för att kunna utfodra dem på
ett riktigt sätt. Det enda skäl för denna irratione lla ordning, som levde kvar med en
sådan envishet och som framgår över allt i
materialet från landets olika delar, är G. Liljhagens tes att de många korna hölls för att
man därmed trodde sig få mer gödsel, i vissa landsdelar också för att man ville utnyttja
de goda sommarbetena så väl som möjligt. 11
Aven under 1860- och 70-talen steg köttpriserna och avsättningen av levande djur
till England, vilket en tid stimulerade till
import av korthornsraser för att få djur med
bättre köttansättning. I rapporterna från
sällskapen talas emellertid vid slutet av 1860talet om "betryck och förlamning i jordbruket",
dels på grund av några svåra missväxtår men
även genom att kommunalskatterna och
fattigvården började bli betungande och att
emigrationen började sätta sina spår och
uppmärksammas. Tioårsperioden 1870-80
var dock enligt Nanneson den gynnsammaste under hela 1800-talet med höga priser på
både spannmål och animalier. Med Nannesons beskrivning förbyts detta dock snabbt i
sin motsats. Efter det "gyllene årtiondet"
kom på 1880-talet reaktionen. En hastig
nedgång i spannmålspriserna gjorde lantbrukets ställning ytterligt bekymmersam.
Härtill kom starkt fallande priser på kött,
särskilt under senare delen av 1880-talet. 12
Orsakerna var framför allt den import av
spannmål från transoceana länder som möjliggjordes genom ångfartygens och järnvägarnas genombrott på transportområdet.
Nanneson visar hur det i samband med denna kris skedde en förändring i prisförhållandet mellan spannmål och smör så att den
sistnämnda produkten står i ett allt gynnsammare läge jämfört med spannmålen.
Prisförskjutningen betydde en hel revolution i lanthushållningens ekonomi. Lantbrukets ekonomiska tyngdpunkt flyttades in i
ladugården. Nanneson citerar landshövdingeämbetets i Malmöhus län femårsberättelse för åren I 876-80: "Mejeriet har nu sam-

ma betydelse som sädesmagasinet förr; smörpriset
samma betydelse som spannmålspriserna förr. " 13
Vid slutet av 1870-talet började också kyltekniken att tillämpas på transportområdet,
vilket möjliggjorde transport både av smör,
kött och fläsk över större avstånd. Samtidigt
började köpkraften i de tidigast industrialiserade länderna, främst England, att stiga
och skapa ökad efterfrågan på livsmedel av
högre kvalitet och förädlingsgrad. Detta var
de yttre betingelserna och deras förändring
på vilken da nskarna reagerade med påfallande snabbhet och konsekvens; handlingskraft är som bekant oftast avgörande för när
och hur en effektiv omläggning av produktionsinriktning och produktionsteknik inträffar. Dagens och de senaste årtiondenas
situation är inte helt olik den som gällde vid
denna tidpunkt. Spannmålskrisen under
1880-talet var den första "mod erna" jordbrukskrisen som skulle följas av fler.

Avel och bättre djurmaterial
Mycket tidigt under denna utvecklingsprocess var man på många håll i landet också
medveten om de inhemska kreatursrasernas
bristande produktionskapacitet. G. Liljhagen beskriver och citerar vad Östergötlands läns hushållningssällskap anförde i sin
berättelse från 1836, sedan man till ett par
större gårdar i länet importerat alpboskap:
"På H errsäter och Adelsnäs beundrar man de
fagra djuren vilka synas som ett annat släkte mot
de utsvultna pygmeer som fylla Bondens L adugård och på marknaderna förete en ganska jämmerlig exposition. " 14
Sedan länge tillämpade man import av
utländska raser och korsningsavel för att
förbättra det inhemska djurbeståndet. I
kapitel VII skildras framväxten av de på de
olika djurslagen inriktade produktionsföreningarna, vilka tillsammans med de statliga
insatserna av annan art utgjorde grunden
för h ela den följande utvecklingen. Den
första stora statliga insatsen var inrättandet
i olika landsdelar av "stamholländerierna ",
vilket skedde vid 1840-talets mitt. Längre
fram resulterade arbetet på avelsområdet i
den senare behandlade allmänna nötboskaps169

premieringen enligt ett system som 1881 presenterades av den kunnige och framgångsrike skaraborgaren S. Flach på Prinshaga
och Ökull. Ur detta systematiskt bedrivn a
avelsarbete utvecklas efter hand de olika boskapsraserna, stambokföringen för dessa
samt slutligen också avelsföreningarna, vilket närmare beh andlas i kapitel VII. Me r
påtagliga insatser för att förbättra aveln kom
dock förs t 30- 40 år senare i norra än i södra och melle rsta Sverige.
Lantbruksmötena hade i d etta sammanha ng, som redan besktivits, en stor betydelse.
Där kunde de nya kunskaperna, framstegen
och resultaten av deras tillämpningar visas
upp. Genom premier, medalje r, diplom och
senare frisedlar kunde offentlig b e löning
och uppmärksamhet ges åt goda arbetsinsatser.15 I Skå nelänen var arbetet så framgångsrikt att man omkring sekelskiftet 1900 började anordna avelsdjursauktioner. Därifrån
såldes sedan många djur till landets övriga
delar och t.o.m. export av avelsdjur föreko m.

Utvecklad mejeriteknik, nya mejerityper

och Jöretagsformer.
Utanför Norden var mjölkhushållning och
mejerihantering bättre utvecklade på betydligt tidigare stadium i olika länder i Europa. Om länder som Schweiz, H olland och
Schlesvig-Holstein var framstående i att ta
vara på mjölken och bereda ost och smör så
var England det land som h ade kommit
längst ifråga om djuraveln. När stamhollände rieroa vid mitten av 1840-talet skulle inrättas förordades också från Lantbruksakademiens sida import av e ngelska avelsdjur.
Under 1830- och 40-talen blev också influensen från Schlesvig-Holstein ifråga om mejeridriften påtaglig i Sverige liksom senare i
änn u högre grad från det närliggande Danmark.
Mejerihanteringen började därmed också blomstra på större gårdar i Sydsverige,
därav benämningen herrgårdsmejerier vilka
var de första mer utvecklade driftsformerna
i Sverige. Dessa var till skillnad från de sen are andelsmejerierna e n renodlat gårdsbun170

den fö retagsform i likhet med produktionsfö reningarna, som också var primära genom
sin direktanknytning till gårdarna. Företagsformen kunde dock tillämpas endast på d e
större gårdarna eftersom det krävdes en viss
kvantitet mjölk för e tt gott resultat. Enligt
uppgifter sammanstä llda av SCB 1913 a nlades "det förs ta" gårdsmejeriet vid Degebergs gård i Skaraborgs län 1832 av E. Nonnen .16 Det följdes av Bergkvara i Kronoberg
frå n 1840 samt H erstaberg i Östergötland
och Aranäs mejeri 1842, det senare beläget
i Jönköpings län . 17 Uppgifter i a ndra sammanhang anger dock att utvecklad mejeriverksamhet förekom vid stora gårdar i Skåne
m.fl. landskap långt tidigare. 18
En av de grundläggande förutsättningarna för en företagsekonomiskt försvarbar och
lö nsam mejeridrift var givetvis en tillräcklig
och över året någorlunda jämn tillgång på
mjölkråvara. Denna förutsättning var direkt
för handen på de större herrgårdarna, som
i t.ex. Skåne såväl som i andra landskap efter
hand började omfatta både 1()0 och 200 kor,
i enstaka fall ännu fler. Det kom dock att
dröja länge innan de mindre jordbrukarna
och andra hade insett a tt man kunde skapa
motsvarande förutsättningar i form av produktionsunderlag ge nom a tt samma nföra
de många små mjölkmängderna från bondgårdarna; att lära känna och ta samarbetsiden i anspråk för att åstadkomma ett avgörande utvecklingssteg. Så länge transporterna måste ske m ed häst, d.v.s. fram mot
1920-talet, var räjongen för ett mejeri också
tämligen begränsad; problemen började bli
påtagliga så snart avståndet till mejeriet var
mer än en mil. Man hade dock ganska olika
mått för vad som kunde a nses som rimlig
arbetsräjong för ett mejeri; östgötar och skåningar ansåg ibland att den endast kunde
rö ra sig om 1/ 4 mil , andra bl.a. Liljhagen
talade om en till två mils avstånd för mjölktransporten, särskilt omkring storstäderna.
Självfallet kom både synsättet och hanteringen att växla olika landsändar emellan, eftersom förutsättninga rna i form av avstånd,
vägar m.m. var så olika i Norrland och glesbygderna jämfört med Sydsverige.
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1il/vrrrarag0:uck; bu1,I"~,,,,,
1H,r u1"JJmmgliKcn rm ftl, ..
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1 bö,jrw //u 1850,tfl/N lwm
11J1,fa1'eu P. U. Gusstmdr,
/din Giitdt-lxn:t,1"$1/in llll'il
,.,, fo,1JtUtrad 1}t't'/Jhm i fm m,
rw h1111ku, ,w bl,rkpllft flit"
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1mm, 11tlht•I, /di~ .~ml
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Den 1u~jeriu,k11ik s(nn ~icligast i11fördc:s
var den hols1einska "li,wk1111!1od1m ". .\-!jölke n
silades upp i stora nara b un kar .tv trä. koppar e ller lergQds. Pör d~n riiu'.a ha nteringen
kr,i1'tles sårskflcla i jorden n~dsänkta nliölk•
källart diir temperamren kunde h fäa., låg
och jån1-11. Efter eu :uual 1immar aV$kumma-

cles grfidcle11 och gick till käming. o ~n na
ullördcs seda n gammalt rö,· hand i s.k. stöt•

kärno r av u ~i. Åvc:n den rne r spe-c h11iseradc
mejeri han Leri ngcn var alltså länge rent
hantverksm~ssig. På 1870-talct bö,j ade dock
s111ör-.i.lu1iugsmaskiner m./1. hjälpmedel att
komma i bn,k Jor smörets bearbetning efier

hand od,~å drivna av hastvandrlngar.w

l bö1j "11 .Lv 1850-u,le, ut1·ecklacle maj.oren
P. U, G,1ssancler från Cavlcb,., rgs län e n ,,ariant av bu nk mcLoden. Denna m o Liverades

hJ.a. ;1\' au han ville undvika a.nläggningen av
den clyr bara mjölkkållarcn. Mjöl ken upphälldes dårför i stället vid e u högre lt:mpera•
rnr i avl3 11ga och gru nda bu nkar av förtcnt
plåt. Teknisl:(t var denna ha11 u~1ing enklare

genom att Uuss.~n dcrs hunk,u· var ffinwdda
rnecl iWtappuingskran för skumn~ölken . varvid grädden stannade kv.,r och chirefter km1-

dc ho psamlas. Svagl 1eten v..i r svåriglutl(:n -au
undvika att 11\jolken surnad e vid elen högi'e
1emperaluren. Major' Gtt~~ander reste n 1nc i
landet och n ndc n 'isacle om och ,Je1110 1Lscre•

1; 1

rade sin Jlltltod och s,Ude dcssuu:n n simt
111Jölkkårl under hela 1850, och in pä 1860-

talcL."' Han var dän1·1ed den rn~s1 påi,~glig,,
"sprldnlogsfak,Lom" för sin egeu innovauon
- de f'orl)åt1.r-ade ntj(IIkbunkarna."
I bö,:jan av sisrnäm nda .in.iond4? hade ~n
annan aktiv s1.orlanrbn1l;are, godsägaren
ot:h grosshauc.lJal'Cm J. G. Swari.i, bosatt i

Ös1ergötlaocl, utveckla1 eil ny metod för
mjöl kens hant,·ring. vilken den nännasce
tiden skulle visa sig 111yckt;L btJtydd~cf'uJJ Jör
1pajeliprodukom1ens teRn.iska, k1oalilet.s-och
löretagsn,äs.,iga uM;ckling. Oer ,-ar d<:n s.k.
i.<111,tu1hm som gkk uL på all med hjalp av i~
oc.h vauen i ~iar och en ny form av höga och
avlångt cylindriska e ller nmdn kärl snabht
kyla ner mjölken Lil l 2-4 grader (.:dsiUJi,
Oetm visade sig 1-ara en viktig fön11satu11ng
föt en suud hantcling av mjö lk~n och därmed en gotl kvalitet på varorna, ll·autför alIL
srnör~t, Dli hunkJ11ewtl~11 1\riivdll' ~tc>rt utrymme. må11ga l<.ål'I och 11lhnänt scll var ,v.ir

och arbet.slu-ä.,•411dc, behö\'Clcs for t,111e1.od(1l endast bråkdekn av llll) mmc och inte
lwller n~gra dyrbam byggnader. För au ta
band om mjt>lkeu krävc,lt:-< en ligt upphovsman nen •i11g1, 11,fotskliw,a /lolslriMI~ ·: dock
anlitades undcrclcssaånionden som niirnn~,
,uå oga sådaoa liksom kwwiga danskar,
eftersom mejeriskötsel n krävde e n hel del
andl'a kun.~kape:r för att hli rätt ul'förd .
Swar1z. hävdade också att även d en 111i r.1sLa
Jadug:\rd';-cller mejenägare kunde anskaffa
det amal Oaskor eller kannor av fö1'lc11l
bleckplåt som mjölkmäugden kdivde. bygga
den vauenså eiler •be)]iillare som erlord,.,.des sarnt anskaffa vaLtcu och is för .indamåle1.''
Pl!.<sa 1eknL,ka Förenkllngar- innovatie>ner-inom nuölkha11 tc1i11gcn l'llrviktib"' för

d en

lll!

nppblOll]$ll 8lltle 111cjeri11arlngtm ,

f-ltn-grt,11,., ul ler gdrt/,<111,ift•·ifmn.nlv\de snabhr
i anral oc.h hade tmder 1860-"'11<·1 si11 glans-

Gtt$sciru.ler ha!f,• gud.rllgm~,, ocll f!Uilrs~
,,,1Mni;1j, C. St1•(1.rt1.Jr6,, Osteq50tlmul 10;,"'1t fram 1i11
/\lff('l,Jd flit ;p·l.uJdsrlth1ingm'I.. D1:)11ta it11ttbnr tJ/t /itort
~tr:g frcitmll ; ,uqjn·ihnMtn1og,·11 g,mo1,1 <111 "fjii/J,1->1
n•~Mt ko 11i/, kyl~.< »'<i li/J ,,, 2-1 gm1k1' ON,., i rlr
,/j1<!),1 ,,k11>:1>gvlifra/t."jllllll,i.,kr, k;irl,m, J!l~tffl/r/; i t,1

period. F1.in dcrla årtionde bö,jar emelJ.-,,
t.id även u/>filti!psmejeri,ralrnn liigg~ och ,,,dr:•ibo/()g;m hilclas, Under 1870-talet kommer
en ilntal si.o m /1al,1gs111ej,ri,ni11 st~nd i Mellarisvcrig( od, kring Stockholm, vilka drevs
av me,· alförsmä,sil:(t inrikrnde cm1'"P"~nörer. Bolagsm(\jerierna behovdt• luköp«
n\ji>I~ fr{in 1•icl:;mkki.a r>n11'ådeL1 för au l..uu1111 tillgoclosc sina prod11k1 io nsbc hov och
(lvsättningsmal'knatltHJ sårskiJL i od, k,·i,ug
s1·omä<l~ma. De skulle dock. ännu för lån~
titl cndaSt utgo,';\ undantag från den bland
både ei<pertcr och lambrukare g-angse uppfaLtni ngc.11 «uL nH.j eriverks-amheL med nöd·
vändigheL måste vara en lukalL förankrad
verksamhtt. Under lång tid drevs i sådana
0111r3de11 e~ system med uppsamlings- och
avskum nlngsstalione,; frät, vilka ,s edau endast g,i.irlden transporterades till konwm•
uous- eller ullverk11u11:,'Sortcn oeh kåmacle.s,
1oarvid de nynnlagdajämvägarna på många
hål l spelade en ,iktig mil. Dessa rn i;jetier
(lt't\\'8 :mm rc.u a.tl'ärs1'Ö1't;tlsc a\l meje 1
isrer (.,r·h
andra mjölk-och m<;jcdkuuniga med e,mcf1renörsfom,aga.1j11bile11msberäuelsen ftåo
Viist,nanlaucl,; lä.os hush:\J lningssfillskap
karakteriseras de sorn "re(W .,p,httlatia1LS·

.tA m~·d tJuh,m Ul'h i.f .1tt1ligt Ull.len ,

offor1r".

1)'<, 6r eft11r

(1819-,1885)
al'färsman och jordbrukare på den
kända Hofgården i OStetgötland dar hans
faderJ ohn Swar1,1, tidigare bedrev ett framstående jordbr uk. (Denne Inrättade vid
gården det omtalade "Sparkasse- o~h belöningMystcmr som en tid rekommendera~
dcs för fättig,'lirden.) År 1867 övertogJ. G.
Sw·Jrtz gården ocll fortsaue där fadems ins.~tser. Han J>rdktiserade ,;an.lult forbäl,rad
boskapsskötscl, förordade en el'l'elltiv:tre
rnejerihanrering genom clistrikLSmajericr
och export av sfaktdj11 r och mejeriprodukter, ,i lke.t han själv p,r akliscrade med framgårig. 1863 uppfann han sin is?i1tlud, som
kom att starkt förbållrd mtjerihilllte.ringen
61\m till att Gustaf de Lavals separa,or p~
1880-talet slog igenom. S. arbet.1de ock,;a
för ökad sockerbetsodling 0<:h lade större
delen av egendomen under sådan. Han
cngagernde sig också i det nyinr;iuade Vadstena sockerbruk, $om emellertid gick omkull och orsakade S. mra förl uste r. Han
måste därfö r J 877 •åija Hofgården till en
dansk godsiigare, S. var ledamot al' förvaltni ngsu1$kottet i lancl.'I hushållningssällJ OHAN QANN~) GUSTAF SWAR'IZ
10,r

Mångn störrejordbruk,ue och hcrrgård,1r
med m"jeridrift baserad p~ de n egna produk tlonen fann det oc kså lönande att ta
emot ntjölk frå n omkringlioende, framför
a llt mindre giirdar; man Uln)•tljadc helt
eu kdt den befintliga prodt1ktio11sapparate11
för en större, ntjofkmängcl och fick därmed
i,n mer ekon omisk d ri ft.. Oiirav uppkom
kombhtationen gli,rfs. (J(/1 uppköp.m1tjnier, vilka
en lång tid framö,•er redovisades som e n
särskild foreta!,'liform i den mejeristatistik
sorn scuumansrålldes. Statistikinsamlingen
stanades ursprungligen i Östergötland :w G.
Liijlmgen och om häudcrhades sedan unde,•
låug tid av honom i egenskap av statens insmtktör i mejcri l111shållning. Hai , iusal'nlade
11ppglfterna på frivillig grund med ltjälp av
ln ~shåJlni ngssällskapc.:n. Redan på Hl50-talet
uualades från något håll att "tillfadillig lu11tbi,,ksstrtlistil, hör till kategarim .fiYJ11//Jlll iinsk•
11/ngflr"och det gäl lde uncln lång 1id - men

skap, var dess ,icc ordförande 1873-79 och
fick 1872 sällskapets guldmedalj. Han elev
också 1872 bedersledamot av Lan1bmks,
akadem ien och ledamot av Vetenskapsakademien 187-4. (Svenska Män och K,i 11nor. Biogrd!isk Uppslagsbok band 7, s.
359). fo to: F. Sodergren, repro J. Lund/

XB. ~

tj för Liijhagen som n,ed storanad e nvishet
infö,~kaffade siffrorna. De11 första statistiska
.sammanställningen över m~jeriscktorn för
hela rikcl kom år 1890 och 11ppgif1erna oflentliggjordes sedall van femte år i Meddelanden frå n Lantbniksst)o·elseu fr.1w Li.Il
t9rn. Oett,, år övertog Sta,t.istiska Centralhyran (i sainråd med L11ntbruk.sstyre bcn)
s,umnanstållning och publicc1i ngal' uppgifterna i SCBs serie "M~jerihanwring" inom
ranu:n för Sveriges officiella Statistik, sos.••
Skillnaden mot tidigare var au uppgH'tslåmnai1dct gjordes ohligaroriskt fö,· alh, mejeriidkare med l]jålp av lagregler sa.nu att siffror11a tick en mer oniciell b~arbetning och
prägel.

Separatom och a11delm1ejcriet - 0.1/agbar
kombination
Oen mest avgöra1,de. teknls~a innovationen
' "dl' dock G. de Lavals se.pamtorsom möj lig173

u~11'lick11ing i Da11111ark. Alfa-La.vals sepa,-atör med dc,1 ,1yss nänrncla alfainsatsen vi,;1•
cle sig dock så smån ingom överlägsen och
kon, att gt'lra eu 8e-gm·tåg över hela värlclen.':J. '
tngcn annan tek.nisk innovation i lantbntllet
unclt,r denna perio<I to1'ck ha haft en lika
o mvälvande betydelse for oruvaocllingen av
e11 ei1skild drlft<gren ijo~'l;lbn1kt!L från p1i111i-

tivt hautvc!l'"k ti ll en -proccssindu.s1.r'i av storfo1mat.
Före ragsfo1·men ar,d,,lsmqmict kom allts:\
sisL i u1vccldi11gsk«djan; i mer renodlad och
modem ftwm hos oss försepå 1880- och 90t~len. Med d~ nyss niimnd,\ reknl.Ska framstcgtili och andra .förbättringar i arbetsmetodil- och mejeriap1>ararur övergår därmed
mejeriha 11teri nge11 1111der 1880-mle-1 fdn
hantverksmä.~sig 1HI indu~u•ie ll verksamhc1.

Del kan också no1.erns au influensen fr;in

Uttk!('Jdl,zg,,, pA. 111tj trlo,,.,M,lg,,.k dMk /011 11ul d~,,,
,,. /Id. Mot ,lt;tel ,,., 1870.lolrl kom t/,i &11t11skn >'P/r
ftmtargtmltl G. de Uuml mtd {in jön/11. $ff/Jamtur.
f'iililm visar hanrLUt/111m1m·n, tlm vnr 111, forud/1 11tfll
dm s. k. n.J/a i1,stttsru. s.om '1id mWt"ti nu JS8JJ..t11J,t
fnkfi/ilo ov 1y;k, 11 JJet hthptds/rrim.

Danmark h e1riitfande företag.f<>rnwn nu
var mycket påtaglig; dårifrån övertogs också
Lem1en mldtlssorn benåronlng pA vt:rksam~
het som uu'ö,'des i s:1.111\·erkan," Ar,delsru~jcriet ål' e,tlig1 synsättet i detta sammanJ,ang
en sek,indär agrar ort,ranisationsfom1, son1
l.lft1J1ivcr sio ve r ks~111 he1 eflcr k<>Ope1•;i1iva
g,under (men acc,ssoriskt i förhållande till
det pri.mfu-ajordbruksföre1age1)."'
Som närn1~re r,e.,;hi1':< ·S~•.1are kom " '' par

de Lidigaste t:..xc.:mplcn på in(ormn1if1n i
St1e,4gr 0111 k,mp,,mtiu mji)IJtlw,,IJJiing fi-än Väst•

;n•

g101·de lw11tint1erlig ntask.indl av,ku111uu1g
liv grädden 1)1cd hjälp ,w ccnLJ•ifugalkraften
och skJU11ade11 i specilik vikt h o• fene1 och
mjölJ<vns ö,,r(ga (Jeståndstlclar. Man koastrucr:ttlc dc ,1 första maskineo l 877-78, och
kunde några ,\ r in på 18!'10-rnlci inköpa
paumreL till den s.k. a/foiiu11/st11 av tysken
Bcch1.holcbheim . vllkel tö,·båitrade kon•
sh1 1k1io n en. O,·r fön;iggick 1111dcr mlgra ar
eu j111!,'r1siv fiJrsök,;vcrk.samhe1 både i Sverige
c,,h utomla nds med olllta uppfinnares försök Iill s«par.uo,- och ecu Lrifugko11sl.niktion1,<r. 1 Sv.,,; g., 6c:k separatorn all.mån Spridning fr.1n mitten av 1880-talet under namnet
Alfa-Lavals separator. Ungefär Sam1iilig1
h~de dan.sk,;,n L. & NielSll/1 konsu·uurat en
, enrrifug som byggd<! på samma gnJl\dprincip. Den tillverkades av Bum1ciStcr & W;,in•
fabriker i Kopenhaum ocll auvämles i stor
17•

ma11 l~nd o1c:h Ö"lergö1 l>1nd. I Våsun.anla11<I ,
~om vid ch:nna 1M hade
näsmn obt:lintlig
dju.rsko1'tJl od1 m~jetihanlering, var intresset in o m sällskapet dock b5de swn orJ ,
lidigt. I årsbcdit1cls~11 fö,• 1849 Klagade fö,0
valtningsntskotte1 över sakernas allstAnrl.
Man ~äger i -samban d med a11 man beral.lar
om ett llcsök :w fru Schucaoni. vars specfaliLeI var ostJ"ram:;;uillning: ''.Anmä,·J. 1t1i1,gsvärl
()(/, ,11 fiirskl lwi, /1~ /qrlug,11tlssk/iJ.<ebt1 liigtnm/1
ltiir i /andel ,,r (11/ frn S. ' mMa •11eiode1· •• . Ql/miittl hek(mla i Schw,iz.for 35 tlrsedan, ... ihnm
ickt iirv kän(l,i i S,,erii"" t!tminsllme 1j i V(4</111onla11d. "Påföijande går mnn från sällskapets
sida ul med aktiv lnfom1ation om mjölkens
~ehandling samt s mör- och os1l>erednlng,
vi lket atcl'Speglar det stora int1·es.se1." Det
skulle dock dröja 1ill in på 1880-talet innan

e,,

ar

....

GUSTAF oe LA\!<L ( 1645-1913) svel\5k uppfinnare octi indtL~triman av tran.sk släkt,
s om fö, mtst k:;:)nd för sina upp,finhinga,r
separ,uom (1878) och den första användbara ångwrbinen (1883). Fiir at, ex'Ploatc,.,. <len f('>rsta uppfint'lingen bilclailo han
tillsanui1ans med en su<dickarnrat frin
Uppsala, Qscar Lamm J:r. 1878 ell företag
me.d dettn 11amn, 1883 ombildat till Ak1fo-

bolaget$epara1,0r_, m1mcrcLefter flera namn•
byten de Laval AB. Ångturbinen l:.orrl oak..sa
1W användning l'ör produktion av elektri,k
6tröm men framför allt clirek tdtift av ~c11arntorn. Gustaf de Laval var en uppfinnare
ocb teknisk i,movatör med få. motsva.-ighet~-r i ,,an JanU me·~, var också i ständigt
behov av pengar föt ul-Vcc.klingen ~,, sina
uppfinningar. Når baJ1 på 189(}.. talet efter
invalet i bå<le Vetenskaps- och Lantb\""Uks•'-s~demicma stod på h&J(len av sin. berömmelse hade han skulder på I O miljoner kr
och var nåra. ruinens brant.. Gertom bl.a.
inköpet av pate.ntrr på a1fa-iusa1sen ~v
tysken vou Beduolclshcirn tryggades (lock
rörerngets e>Cistt .ns ocfi växt~ ut till ett
världsföret:;1g. Uppfinniugeu av handsepa•
ratorn blev en värdefull komplettering av

m au i Vå.5tmanlnnd hade börjat bygga upp
en mejerih,rutcriug-av större hetydi:lsc.
När del gäller fö re1.,~gsformerna och de
tekniska ltjälpmcdle1,s praklis1'a betydels1:
kan ~äg,1s alt framför alh separ,Horn men
äve n andra maskiner möjliggjorde !ör såväl
herrgårds- som l.lppköpsmejerier au änuu
under låug tid modernisera och 11t1•eckla
chiftcn i tillräcklig LLLSLräck.uing föra1.t hålla
ancielsmejericl stången; detta gäl ler i .i,u111.1
högre grad d e stora bo lag,;mcjcriern-a. De
pl'ivata meje11erna fungerad e där l'ön11sä11.ningarna affärsmässigt var för hande n ; de
tog dock iugeL ansvar för upplysn iog och
·o,mkolniog" a,· en massa böude,- i periferierna, ,>ilk.et i praktiken var det5am ma
som att gen omföra sLora delar av clc,, nödvändiga informatio nen för att den agrarn
.revolutionen i denna del skulle bli verkilglwt
De långsiktiga. och grnndlaggahcle föränd-

mej'criindustrtns mhyggnad li'>r ac •Il~
minsta och längst bon. belägna otjölkpro(.\ucen terna. (Bra Bpckers le>rikon hand 14,
s. 190, Alfa .J..a,"1100 år. Etr'(<\tlds(öretag
växer fram ...s. 6-~3). ❖

ringarna och omställningarna avjordbniksdtift, rr1cloder, produktion o~h ti.inkandl.' hos
bonderna själva fick i smilet Lan tbruksak;idemien nrh hushå.lluingssållskapen slita och
arbt,tn med under lång tid. Del v-<1.1· försl når
de privat;i mejerierna på 1880-och 90..talcn
hade avslöja, sina brister -vilket se11arc beskrivs - som kombinationen andelsh1cjcri
och separawr visade sig vara e n oslagbar
lö~ning- för sanwerkansfonncn - även i
mindre fon.uaL

San:unanfattningsvis - stora
omställningsktav på bonden
De beskrivna föräodringarna är signifikativa
för d en m,•eckling som startade i Sydsverige
under 1840- men tog fan under 1850-r.alcL
och som understöddes med Laritbruksakadcm.ieos och hushållningssållskapens alla
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tillgängliga medel: En medveten strävan
mot att få svenska bönder att överge den
ensidiga spannmålsodlingen och i stäilet
hålla kreatur och producera mjölk och som
grund för detta odla foderväxter och rotfrukter i stället för spannmålsgrödor som
endast utarmade jorde n. För de norra
delarna av landet kom denna förkunnelse
och insikt efter hand att bli ännu mer påtaglig: Ekonomi på jordbruket i de norra
landsdelarna kunde på grund av naturförutsättningarna åstadkommas endast genom
mjölk- och animalieproduktion. Eftersom
tillförsel av gödselmedel, som kunde kompensera näringsbortförseln, saknades under
den äldre epoken, blev spannmålsodlingen
i längden förödande för bördigheten hos
jorden; i Norrland frös dessutom vårsådden
ofta bort.
Hela denna process omfattar egentligen
en förvandling av "normalbondens" hela
inställning till och hantering av sin yrkesutövning. Den krävde att bonden skulle lämna
den för jordbruksmarken så utarmande ensidiga spannmålsodlingen och lägga upp
ändamålsenliga växtföljder med omväxlande spannmål, fodervall, träda, rotfrukter
och eventuellt passande specialgrödor i
stä1let för ensädes- e1ler tvåsädessystem och
flerårig spannmålsodling på samma åkrar.
Vidare måste bonden lämna svältutfodringen av nötkreaturen bakom sig och se odling
av foder för djuren i ladugården (inte bara
för hästarna) som ekonomiskt och produktionsmässigt motiverat. Det innebar i praktiken att den enskilde bonden fick börja pröva sig fram med odling av klöver och timotej
eller andra grässlag och se vilken effekt detta
hade både på åkern och i fråga om mjölkutbyte och efter hand ekonomi. Det innebar
också att man måste tillvarata och tillföra
kreatursgödseln till åkern i stället för att sprida den på ett ofruktbart sätt ute i skogarna
genom kreaturens fria betesgång. Både den
naturliga gödseln efter djuren och de inköpta gödselmedel, som nu började tillhandahållas på marknaden, representerade ett
värde som det var oförlåtligt att ignorera
eller låta bli att använda. Och när man hade
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funnit baljväxternas unika förmåga att utvinna och samla kvävet i jorden blev dessa
också - framför allt i mellansvenska landskap - ett naturligt inslag i växtföljden.
Det säger sig självt att en sådan omläggning och ti1lämpning av de nya odlingsmässiga kunskaperna, som lantbruksforskarna
nu tog fram och odlingsförsöken visade,
skulle ta lång tid att genomföra i ett glesbefolkat land som Sverige. Det var särskilt
tyskarna A. Thaer och J. von Liebig som blev
de ledande inom de naturvetenskapliga disciplinerna och undervisningen med inriktning på jordbruket. Från dessa spreds i
Sverige liksom i övriga europeiska länder de
nya kunskaperna framför allt om markens
egenskaper och likaså de kemiska och fysiologiska förutsättningarna för växtodlingen.28
Även om dessa kunskaper inledningsvis tilllämpades endast av de s.k. gentlemannajordbrukarna och inte av bönderna i gemen
var det i den nya marknadssituationen nödvändigt att- i stället för brännvinsbränning
och en på sikt dåligt lönande spannmålsodling - på detta sätt flytta intresset till korna och mjölkutbytet i ladugården.

Mejerihushållningens
utveckling 1850-90
Vi har redan angivit att mejeriverksamheter
började utvecklas från 1800-talets första decennier framför allt i landets sydligare delar.
Från början av den i rubriken ovan angivna
perioden går vi nu vidare i utvecklingen.
Från Malmöhus län rapporteras 1850 att
"stora mejerier tillkommer". Men framstegen
spreds också till större gårdar i flera av de
mellansvenska landskapen. År 1848 uppges
från Östergötland att smör- och ostberedningen ökar och 1854 att priserna på lantmannaprodukterna är höga; mejerihanteringen står dock högre i skogsbygderna än
på slätten; från Södermanland rapporteras
att "mejerier och 'vårdade koladugårdar'finns på
större egendomar"; från Halland uppges "mejerier på flera ställen i länet". Västmanland rapporterar 1854 visserligen endast blygsam
mejeriskötsel men också att "mejerist far länet"

antagits, vilket indikerar strävan mot en utveckli ng till det bättre. 29 1860-talet är som
nämnts i hög grad herrgårdsmejeriernas årtionde och det är då som svensk mejerihantering får sin första blomstringsperiod. Men
den sker nästan helt i de bäst belägna jordbruksbygderna och på större gårdar i sydoch Mellan-Sverige. Närmast skall vi se på
hur arbetsinsatserna och de nya företagsoch arbetsformerna gestaltade sig för att i ett
följande avsnitt något närmare studera informationsverksamheten på mejeriområdet.
Från slu tet av 1850- och början av 1860talet anvisar alltfler sällskap lån eller premier till s.k. by-, socken- eller distriktsmejerier.
Dessa var då i regel enskilda mejerier, de som
var tidigast ute med dessa stödformer syns
vara Skaraborgs och Södermanlands län.
Det existerade dock redan i början av den
angivna perioden stora ski1lnader mellan
olika delar av landet och dess skiftande jordbruks- och bebyggelsetyper. Några län eller
landsdelar även i södra och mellersta Sverige förefaller ha dröjt längre med förnyelseinsatserna än andra. Det tog längre tid att nå
ut med nyheterna i vissa landsdelar, inte
bara till skogsbygder och avlägset belägna
glesbygder; mottagligheten var växlande
och olika i olika landsdelar, förmodligen
beroende på bl.a. kynne och tradition.
Några exempel på Liljhagens karakteristiker för dessa områden är talande: "ladugårdsskötsel och mejerihantering stod mycket lågt,"
(Uppsala); "mejerihanteringen obetydlig, uppfödning av stutar den huvudsakliga näringsgrenen" (Jönköping); "utfodringen svagare for
varje år" (Kronoberg och Kalmar norra);
"boskapsskötseln på Gotland högst obetydlig,
okunnighet i mejerihantering"; "åkerbruket i uselt
skick, potatisodling och brännsvinsbränningforordas" (Halland); "mejerihanteringen på mycket låg ståndpunkt/föga utvecklad" (Göteborg
och Bohus och Älvsborgsområdena); "sorgliga förhållanden rörande ladugårdsskötseln ''
(Värmland); "före 1870 ingen mejerihantering
att tala om " (Kopparberg); "ingen egentlig
mejerihantering inom länet förrän på 1880-talet"
(Västernorrland och Norrbotten). Trots att
man i flera av dessa län erbjöd premier eller

lånemöjligheter från sällskapens sida var
intresset för att utnyttja dem nästan obefintligt under 1860-talet och ännu längre då
man i andra områden gjorde stora framsteg.30
Vid det allmänna lantbruksmötet 1858 är
frågan om tillverkningen av smör och ost
ämne för överläggningarna, varvid statskonsulenten Hofman-Bang anför att det vore
"ändamålsenligt om flera smärre landthushållare sällade sig tillsammans för att bereda ost och
smör". Detta på grund av att man erhöll bättre kvalitet genom att arbeta systematiskt i
större skala och med ändamå lsenliga redskap.31 Tanken fanns alltså uttalad men försöken att stimulera fram by- eller distriktsmejerier hade dock i början ringa framgån g
på de flesta håll i landet. Ännu färre var försöken att åstadkomma sådana utifrån kooperativa utgångspunkter, vilket dock inträffade
i några norrländska län redan vid slutet av
1860-talet.
År 1860 uppger Lantbruksakademien att
de genom beslut ett par år tidigare nyinrättade mejeriskolorna startat på flera ställen i
landet. 1863 säger den statlige instruktören
A. Nathorst sammanfattningsvis, gällande
bl.a. Stockholms, Uppsala, Västmanlands,
Kronobergs, Kalmar n orra, Värmlands och
Ö rebro län, som ingick i hans arbetsområde,
att "... hågen for en ändamålsenligt, ordnad ladugårdsskötsel nu (är) allmänt spridd ... Bymejerier ha inrättats uti flere län ... " 32 Detta är dock
när det gäller län som Uppsala och skogslänen en klar överdrift och skönmålning.
Så här långt framstår Södermanland som
ledande i Mellansverige såväl ifråga om herrgårds- som bymejerier av vilka sistnämnda
det 1865 finns 10 stycken i detta län.
Fram till 1870 har dock praktiskt taget
alla län redovisat olika slags åtgärder för att
stimulera mejeriverksamliet och då mestadels i
form av e nskild sådan, vilken under hela
denna tid var den dominerande. 33 Senare
avsnitt med siffror och figurer kommer att
belysa andelsformen s insteg och så småningom dominans i mjölkkvantitet räknat. Framställn ingen belyser i övrigt den långa tid som
åtgår redan för att sprida själva de grundläg-
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gande tekniska kunskaperna om de nya
produktionsformerna och -metoderna till
landets olika delar. Som exponent för MellanSveriges utvecklingsinriktade län står Södermanland som klar motsats till Uppsala län
som släpar efter; 1865 noterar man pessimistiskt från sistnämnda län att "svärigheter att
tillgodogöra mjölken innan mejerier blifva inrättade". Ännu så sent som 1868 rapporteras att
"ladugårdsskötseln står på samma (låga) ståndpunkt".34 Det berodde dock på att man i
Uppland lade sina arbetsinsatser på växtodlingen med bl.a. hög arealavkastning som
resultat samt för denna höll ett stort antal
hästar som förbrukade vallfodret. Växtodlingen dominerade också i Skåne och
Jämtland med höga korntal som följd. 35 Det
framskymtar också på olika håll i skrifterna
att man i goda slättbygder allmänt sett släpade efter på flera håll i landet både när det
gällde nyheter och kompletterande verksamheter såsom binäringar, hemslöjd o.d.;
detta framgår tydligt av rapporterna under
1870-talets drive för att stimulera sådana
verksamheter. I rikare bygder hade man tills
vidare "råd" att låta gamla system och metoder råda, att underlåta att göra förbättringar och avstå från att ta upp bisysslor.

Den tidigaste kooperativa
informationen
Så här långt i framställningen kan det vara
på sin plats att något närmare beskriva de
olika informationsaktiviteterna och deras
inriktning på det tidigaste stadiet. En påtagligt fri ställning i informationsarbetet intas
som redan konstaterats av de olika hushållningssällskapen liksom av de fristående tidskrifterna. Sällskapen tycks ha haft full frihet
att återge artiklar och publicera sig i de mest
skiftande frågor, även med kooperativ/ideologisk inriktning. Man lånade också i stor
utsträckning artiklar och notiser från varandra eller från dagspressen. Artiklar i Lantbruksakademiens tidskrift återgavs ofta in
extenso i sällskapens tryck. 36
Skåne kom allmänt sett att ligga i täten
rent tekniskt ifråga om ökad djurhållning
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och tillvaratagandet av mjölken vid de alltfler herrgårdsmejerierna men så var inte
fallet ifråga om kooperativ information och
dito driftsformer. I "Tidning för landthushållning", som då var organ för Skånska
Hushållsföreningen, fanns i n:r 14:1856 en
anonym insändare om de mindre jordbrukarnas bristande mjölkhushållning. 37
Det vore önskvärt, ansåg författaren, dock
utan att på något sätt antyda någon ideologisk/kooperativ innebörd: "alt bymejerier
kom till stånd, till vilka de mindrejordbrukarne
kunna lämna sin mjölk". Lämpligaste sättet
vore "att mejerier anläggas på åtskilliga ställen,
så att någorlun da centralt inom 2, 3 a 4 byars
områden uppfördes ett mejeri och försågs med en
skicklig föreståndare eller förestånderska". 38
Det verkar av detta och andra liknande
inslag som om det hos vissa personer fanns
ett medvetande om att behov av samarbete
förelåg men att ~jälva grundiden för detta
ännu på många håll saknades eller undertrycktes. De tidigaste informationsinslagen
med tveklöst kooperativ inriktning kommer
i stället till uttryck i ett par mellansvenska
landskap, vilket givetvis beror på de handlande personernas intresse och aktivitet. I
årgång 1859 av Qvartalsskriftens första n umme r publicerar Hushållningsssällskapet i
Västmanland en översättning av en schweizisk skrift, tryckt i Bern 1859, om "Mjölkhushållningen och Ostberedningen på Alperna ".39 År
1860 reproduceras samma text i handlingarna i Östergötlands läns hushållningssällskapet under rubriken "Om sockenmejerier".40
Benämningarna by-, socken- och distriktsmejerier används därefter ofta i diskussionen men det är ibland osäkert vad man på
olika håll lägger in i dem; ibland syns de vara
täcknamn för "gemensamma" eller kooperativa verksamheter, i andra åter kan de lika
gärna avse rena uppköpsmejerier. Den mest
korrekta tolkningen torde dock vara att de
primärt avsåg mindre enskilda mejerier i
form av enkla bolag som betjänade ett visst
lokalt område med mindre jordbrukare
inom någon mils radie. (Detta gäller med
den utgångspunkten att inslagen i tidskrifter
m.m. kan läsas efter bokstaven; ibland har

i'!Jlji,Hft,ust,åUningen oct, :Clft6creb1dugeu i,c\
flli,eruo (ntur ett i ect,wci~ utgifwet
arbete trt,cft i fScru 1859.)
::Deuua ffrift, 9n,i!fr11 iuom fitt 9emla11b läm ega
n,itåorb, år f~nnerligeu intrejjaut för ben fuUfiånbiga
görelfr ben lemuar om be föreningar för gemenfamt
bogöraube af fomjölf, forn inom €id)roeij) !åra 1uara
aUmiiuua.
3 fam111n mån fom iutrejjet för labu~årbtlfföt
tuårt eget f1iberne61attb ~iger, ffaU äfmeu ben m
brufnren lära fig infe ben efonomijfa förbeleu b<
mjölf 9an fan utur fin labugårb affåtta blif1uer.
lab, få att be beraf tinmerfabe probufter icfe '
för mvcret i tåtlnn meb bem, 91uilfo utgå ifr
genbomarne meb orbunb mjölf[Jus9åUni119.
iir att, om be t)inber funna unbanröbjaå, ~
bre JOrbbrufnreu i niågen flh· möj(ig9eten
nelt fått fföta fin mJöll911d9åU11ing, få ~
om bet egna intrejjet, belå mana 90110m
bättre mårb af fin mjölfboffav, belå fr
att en bel af bett egon1iob od) bet ar~
frnmbdugaubet af fnappn fåbeåjl'örbo
meb tuibn fiilm förbel eguaå åt
-~au ffaU uemligen öfmert~gos be
fom benno utll}ib9abe foberobling
len111a fin iiferjorb en bättre [•
genom labug,irbeu, ru bireft iu
flörre be9åUning aII beu fleno
))å fam ma arrnl.

man känslan av att framställningarna har
karaktären av koder, att de avser mer än som
d irekt utsäges, Sådana inslag återkommer vi
till i avsnittet om debatten under 1880-talet).
De sistnämnda två artiklarna är, så vitt det
varit möjligt överblicka, de första exemplen
på aktiv upplysningsverksamhet om "gemensam" eller kooperativ mejeriverksamhet (förf.
kursivering), riktad direkt till svenska bönder. Nu träffade denna information i första
omgången ett ganska begränsat antal aktiva
jordbrukare på grund av det låga medlemsantalet i resp. sällskap; numerären totalt sett
kan avläsas först från bö1jan av 1880-talet.
(Se faktaruta VIl:l i slutet av kap VII). Men

eftersom tidskrifterna spreds till andra sällskap, till Lantbruksakademiens ledamöter,
till andra tidskriftsredaktörer och dessutom
trycktes av i olika sammanhang, var innebörden i artiklarna dock snart nog allmän egendom. Begränsningen var att de ännu inte
direkt nådde särskilt många s.k. "vanliga"
bönder. För eftervärlden består svårigheten
bl.a. i att rätt kunna uppfatta och bedöma i
vilken omfattning och hur snabbt informationen "spilldes över" till omgivningen.
Texten i Västmanlands och Östergötlands
hushållningssällskaps tidskrifter är dock intressant därför att den så pass tidigt, d.v.s. i
årtiondeskiftet 1859-60, klart redogör för
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alla praktiska och ekonomiska fördelar av att
flera slår sig samman om mjölkhantering i
rationella samarbetsformer. Till yttermera
visso har författaren som motto uppställt
"Enighet och samverkan gifver styrka", d.v.s.
en rent kooperativ paroll (förf. kursivering). I
fortsättningen exemplifierar han vilka resultat som t.ex. 40 koägare i en by kan vinna,
om de slår sig samman om en mejeribyggnad med nödiga goda inventarier och redskap, i stället för att var och en skall försöka
ordna det hela bristfälligt på egen hand.
Därtill, säger författaren, kan man inte bara
klara sig undan med endast tiondelen av
anläggningskostnaden, utan också spara ved
och andra driftskostnader. I ett sådant mejeri kan en person ta hand om samma mängd
mjölk som eljest 40 personer skulle handskas med på ett bristfälligt sätt och "därtill
blifver mjölken på ett fullt ändamålsenligt sätt
handterad". 4 1 De avgörande företagsekonomiska och hanteringsmässiga skälen för den
kooperativa företagsformen var därmed
angivna och de torde gälla generellt även
under den relativt långa tid som ännu krävdes för information och upplysning och som
man därmed i efterhand kan se som "förlorade" genom frånvaron av praktiska kooperativa initiativ.
Det mest intressanta är att det därmed är
klart dokumenterat att det i lantbrukspressen redan från slutet av 1850- och början av
1860-talet spreds inslag av information och
kunskap om "gemensamma mejerier" och
dessutom med en klart avläsbar kooperativtideologisk accent. Kunskap om dessa kooperativa arbetsformer, som tillämpades framför
allt i Schweiz, kom alltså till "de ledandes"
kännedom på ett påfallande tidigt stadium
(eller i varje fall de som läste tidskrifter).
Några mer påtagliga avläsbara uttryck för att
dessa artiklar på kort sikt orsakade reaktioner vare sig i den ena eller andra riktningen
eller avsatte direkta resultat är dock mycket
knapphändiga. Ett par exempel har dock
observerats. Det ena är en hänvisning iJ. Th.
Bergelins tidskrift 1862 till artikeln i det västmanländska sällskapets Qvartalsskrift 1859.42
Det andra exemplet återfinner man i Väster180

norrlands läns hushållningssällskap, där
sekreteraren år 1862 införde i handlingarna
Bergelins artikel "Om By- eller DistriktMejerier" (se nedan) .48 Exemplen från Jämtland, Västerbotten och Västernorrland, som
vi återkommer till längre fram i kapitlet,
innebär också en något mer uppmuntrande
bild. 44

Diskussion vid lantbruksmöten m. m.
Vid lantbruksmöte efter lantbruksmöte ställdes nu också de på mejerihushållningen
inriktade frågorna. Situationen på spannmålsmarknaden med de fallande skördarna
var ju som tidigare redovisats akut och enigheten i princip om att alternativet var en lönsam animalieproduktion ifrågasattes inte.
Det rullade bara på i traditionella och kända banor. De större jordbrukare, som drev
mejeriverksamhet i större skala, klarade
ännu driften tämligen hyggligt genom att de
tog den nya tekniken i anspråk och disponerade den någorlunda tillräckliga mjölkkvanti tet de hade. Några prov på och glimtar
från den bedrivna informationen och de
vanliga reaktionerna kan ge en bild av förutsättningarna. År 1856 publicerades den
ovan nämnda insändaren om bymejerier i
den skånska tidskriften; samma år refereras
från det lokala lantbruksmötet vid Sandby
kungsgård i Skåne följande fråga: "Hur skulle
allmogen bäst kunna tillvarata mjölken? Svaret
var: i form av bolag far ett eller flera byalag''. 40
Ännu ansåg man dock i Skåne att mejerihanteringen "öfvades bäst på varje gård".
Allra minst var man i denna landsända vid
denna tidpunkt några förkämpar för andelsideer inom mejerihanteringen. Vid länslantbruksmötet i Malmö 1861 var frågan åter
formulerad:
"Skulle ej inrättandet af gemensamma Mejerier,
Socken- eller Distriktsvis, verksamt befordra uppltjelpandet af de mindre jordbrukarnes ladugårdsskötsel? och i så fall, huru kunna Hus.- Sällskapen lämpligast bidraga till detta ändamåls
vinnande?"

Frågan inleddes av en storjordbrukare Meijer från Skåne som inte hade mycket till
övers för gemensamma driftsformer. Han

närmast bortförklarade de mer än 30-åriga
erfarenheterna från både Schweiz och
andra håll och att det i Danmark egentligen
inte hänt någonting, trots att "saken blef med
mycken värma af några talare omfattad och förordad" vid landmansförsamlingen (= lantbruksmötet) i Köpenhamn 1852. Hans huvudtes var att mjölken från gemensamhetsmejerier varken skulle kunna tillvaratas eller
betalas så bra som den från större egendomar; för sällskapets del tycktes "någon varsamhet deiföre vara nödig" med ekonomiska
åtaganden. Denne företrädare för det större
jordbruket kunde, liksom många av hans
jämlikar, inte se den enkla sanningen att "av
många bäckar små blir en stor å", en metafor
eller bildlig beskrivning som senare ofta
användes som argument just för att få småproducenter att samverka i "gemensamhetsmejerier". 4ij
I diskussionen vid detta möte deltog såväl
riksdagsmannen N. Svensson i Ebbarp och
professor Hj. Nathorst, Alnarp, som den på
trakten verksamme prosten Nordström. Alla
tre argumenterar vid denna tid för att de
mindre jordbrukarna måste få möjligheter
att avsätta sina små mjölkkvantiteter; att
detta bör "åstadkommas genom association"
(Svensson i Ebbarp); att "... mindre jordbrukare ... beredes tillfälle att förmånligt realisera sina
ladugårdsprodukter... genom sockenmejeriers
bildande" (Professor Nathorst); ''Ej utan smärta har jag hört mannen ... uttala sitt fördömande
af de föreslagna gemensamma mejerierna ... De
böra ej vara omöjliga att åstadkomma ... " (Prosten Nordström). Alla tre anser också att
hushållningssällskape n bör understödja
denna utveckling. Mötets uttalande i frågan
blev "att Provinsens båda H ush.-Sällskap måtte
åt denna vigtiga fråga egna all den uppmärksamhet som den förtjenm: " 4 7
Som utgångspunkt för diskussionen vid
det nyssnämnda lantbruksmötet fanns också
e n artikel 1861 under rubriken "Om bye ller Distrikt-Mejerier" iJ. Th. Bergelins tidskrift. Inte heller denna artikel är signerad
m en de t torde vara redaktören själv som står
för utformningen. Den är klart positiv och
återger uppgifte r inte bara om ostmejerier i

Frankrike och Schweiz utan även en ingående beskrivning av det 1858 byggda bymejeriet i Nitedal i Norge. Bergelin beskriver att
dessa distriktsmejerier antingen kunde
grundas av "bolag", bestående av kohållarna
ajälva med delaktighet i vinsten efter vars
och ens mjölkinsats (= den kooperativa formen), eller också av enskilda personer, som
till ett bestämt pris uppköpte all mjölk inom
ett visst distrikt för att därav huvudsakligast
göra ost (= bolagsmodell från Schweiz) .
Även här är det alltså samma schweiziska
förebilder som står modell.
I Norge hade den "märkliga iakttagelsen"
gjorts att "ysteriet var förhållningsvis till lika
mycken nytta för torpare som för hemmansägare
... "Författaren betonar sta1-kt samarbetets
moraliska inflytande på befolkningen i en
socken eller ett distrikt och också den
befordran av det "ömsesidigaJö1troende och den
allmänanda ... som kommer hvar i sin stad att
sträfva till det gemensamma målet". Trots det
kommer författaren - med hänvisning bl.a.
till den svenska avunden - till slutsatsen att
det lämpligaste torde vara att grunda distriktsmejerierna i Sverige på uppköp av
mjölk; verkligen en västgötaklimax efter en
i övrigt övertygande redovisning och argumentering. Författaren överlämnar frågan
till "välvilligt besvarande av de resp. H ushållssällskapema ".'18
Vid ett länslantbruksmöte i Värnamo
1861 ställs också frågan: "Vilka är orsakerna
till den ringa framgången med bättre utfodring i
boskapsskötseln ?" De faktorer som anges i
svaret är brist på kunskaper om utformningen av fodergivan, brist på kunniga ladugårdsskötare och brist på populära skrifter
som "vanligt folk" kunde tillgodogöra sig.
Vidare anges att de gamla synderna fanns
kvar, såsom för många och dåliga kreatur i
ladugårdarna med dålig utfodring som
följd, brist på kapital och rädsla hos bönderna att satsa på nyh e ter. Till dessa faktorer
kan naturligtvis också fogas de ännu bristande förädlings- och avsättningsmöjligheterna
(förf. kursive ring). Det var den primitiva
he mmahanteringen som dominerade och
den skapade inga avsaluprodukter för världs181

marknaden. Mejerier saknades helt enkelt
ännu inom rimligt avstånd på alltför många
håll för att övergången skulle vara praktiskt
och tekniskt möjlig på kort sikt.
Vid samma lantbruksmöte ställdes också
frågan: "Huru skall Bymejerier åstadkommas?
Enskilt eller i form av aktiebolag?"S1utsatsen av
diskussionen i detta län (Jönköpings) innehöll bl.a. rekommendationen att reglementen, stadgar och information om uppförandet av mejerier skulle delges ordförandena
i de olika hushållsgillena i länet, vilket givetvis vid denna tid var en framsynt informationsinsats. Likaså att hushållningssällskapet
genom anslag och premier skulle stimulera
till anläggningen av mejerier och att dessutom premier skulle utgå. 49 Eftersom det i
detta fall gällde ett skogslän dröjde det dock
ganska länge innan man i länet kunde visa
upp någon allmän meje1iverksamhet. Det är
också påfallande att frånvaron av begreppet
förening för rörelseverksam het påverkar begreppsapparat och beskrivningar. Bolag är
ännu den enda gängse termen för näringsverksamhet trots att begreppet förening länge
varit känt och använt inom andra områden.
År 1862 dyker frågan om mejeriforme n åter
upp; denna gång vid det allmänna lantbruksmötet i Karlstad: "Månne icke inrättandet af gemensamma mejerier vore ett verksamt
medel att befordra ladugårdsskötseln och huru
böra sådana mejerir::r lämpligast anordnas?"
Vid detta möte uppträder en herr Nathorst (troligen statskonsulenten A. Nathorst) med en beskrivning av de i Södermanland anlagda ''gemensamma bymejerierna"
som inrättats med räntefria lån på 1 000
R:dr från hushållningssällskapet, ett beslut
som fattades redan 1861. De socknar i vilka
dessa mejerier anlades var bl.a. Bettna,
Sköldinge och Lerbo i mellersta Södermanland och samtliga hade "visat de bästa resultater". En mindre hemmansägare hade av den
levererade mjölken "kontant erhållit nästan
lika så stor summa, som hela hans koladugård är
värd". Ännu verkar det dock som om sådana
vittnesbörd inte blir trodda och när man
samtidigt redovisar från främst Östergötland
och Skåne att "sådana (mejerier) icke mer all182

mänt kunnat åstadkommas" så blir rådet att
"man gör rätt i att vänta". De lämnade upplysningarna fick utgöra svar på frågan_;u
År 1863 och 1864 upprepas uppmaningen i Lantbruksakademiens Tidskrift att sällskapen mer allmänt borde stödja tillkomsten av fler socken- och bymejerier. Nackdelarna driftsmässigt och e konomiskt för
småbrukarna/bönderna i gemen utan fungerande m ejerier redovisas också omsorgsfullt. De mindre jordbrukarna kan aldrig på
egen hand liksom de större dra nytta av sin
ladugård "med mindre de förena sig kretsvis om
gemensamma mejerir::r". Hemmatillverkningen
av smör och ost kan aldrig bli lika fördelaktig, varken rent hanteringsmässigt eller
ekonomiskt. Det är endast genom "gemensam verksamhet" som "omgestaltningen av vår
landthushållning i allmänhet" kan tryggas
både för tillfället och för framtiden. 31
I samma nummer av Akademiens tidskrift
återfinns också en utförlig ( och krångligt
formulerad) artikel av den kände och förut
omnämnde östgötagodsägaren J. G. Swartz
unde r rubriken "Om Distrikt-mejeriers inrättande" .52 Den utgör ett återgivande av det
föredrag som Swartz höll vid östgötasällskapets sammanträde i Linköping i januari
1864. Han förordade också ''på det högsta bifall till förvaltningsutskottets förslag till premier
... i och för uppmuntran af distriktmejeriers omsorg~fulla skötsel".
Swartz tänker sig att det skall vara mest
ändamålsenligt för ett sådant mejeri att endast göra ost av halvskummad mjölk och att
det inte skulle gå in på framställning av vare
sig smör, helfet ost eller fläsk av skummjölken och vasslen vid mejerierna. Vidare talar
han om sin egen ismetod för mjölkens kylning, presenterar utförliga kalkyler för ett
mejeri byggt för 100 000 kannor mjölk och
förklarar sig avslutningsvis intresserad av att
medverka vid starten av ett uppköpsmejeri i
provinsen. Någon dragning åt kooperativt
synsätt framskymtar inte i Swartz' framställning - han var den enskilde före tagaren
personifierad och talar hela tiden om tämligen stora bolags/uppköpsmejerier. Redaktörerna Q. Arrhenius och C. Juhlin Dann-

felt, d.v.s. Lantbruksakademiens tjänstemän) säger i en redaktionell kommentar att
det vore "... önskligt att något i denna väg åtgjordes, för att sätta den goda saken igång och
leda densamma till ett önskvärdt resultat" 53

Varning for ensidig inriktning
Vid d et allmä nna lantbruksmötet i Malmö
1865 var frågan åter ställd på följande sätt:
" Hafaa de på åtskilliga 01ter hos oss inrättade socken- eller bymejerier varit af påräknad nytta, och
vilka åtgärder kunna anses företrädesvis lämpliga al.l befordra mejerihushållningens utveckling
och fdrkofran i vårt f.and?" 54

I diskussionen framträdde d enna gån g bl.a.
professor Hj . Nathorst, Alnarp, som tung
och tongivande inledare och debattör och
var från och m ed nu m ycket skeptisk till att
socken- eller distriktsm ejerier på gemensam
basis skulle kunna bära sig; de var efter erfarenheter från Skåne beroende av det
bistånd eller de premier d e fick från sällskapen och detta var ingen hå llbar affär.
Nackdelarna var för stora, okunnigheten för
stor och mjölkens kvalitet och skötsel alltför
bristfällig ute hos allmogen. Att erfarenhete rna grundades endast på ett par enstaka
försök tycktes för Nathorsts och Skånes del
inte ha någo n betydelse. Samma uppfa ttning framgår av e n osignerad artikel 1865 i
Tidskrift för Landthushållning, bakom vilken dock Hj. Nathorst säkerligen står. H an
uttrycker sin oro för att "man är på väg att
inslå en alltför ensidig riktning i detta hänseende
... " Man motarbetade därigenom "en lycklig
och önskvärd arbetsfördelning inom denna gren
av landthushållningen"... Vi(= Hj. Nathorst)
fördömer ej distriktsmejerierna, "der de visa
sig kunna bestå; vi tvivla blott på att detta i de
flesta fall blifver händelsen ... "
På detta o mråde för blir professor Nathorst, trots sin i många sammanhan g utvecklingsvänliga framtoning, tydligen bunde n
vid ett kritiskt synsätt som han endast m o tvilligt syns vilja överge. H an argumente rar
med skärpa och ofta känsla för ståndpunkten a tt småbrukare i stället skall lära sig förstå arbetsfördelningens betydelse, att uppfödandet av sla ktdjur i form av ungboskap,

gödkalvar och oxar lämpade sig bättre för
dem än "småskvättar av mjölk och smör". Om
man kan uppföda och sälja en ung häst eller
en oxe blir det "en samlad styjuer som är god att
ha då hypoteksräntan, skatten till kronan eller
dylikt skall betalas, och intet är deraf 'bortsluddrat på små poster '... " 55 Så talade den främste
och m est aukto ritative föregångsmannen vid
denna tidpunkt!
De båda pio njärerna och innovatörerna
major P. U. Gussander från Gävleborgs län
och godsägaren J. G. Swartz från Östergötland uppu·ädde dock vid nyssnämnda lan tbruksmöte och hade en m er nyanserad och
(som i Swartz fall) mer genom tänkt och
långsiktig uppfattning. Gussander h ade
redan 1852 talat fö r inrä ttande av sockenmejerier; om h a n var inne på kooperativa
tankegån gar ä1· dock osäkert. Swartz h ävdade att det var angeläget att detta möte inte
uttalade åsikter, som sku lle förorsaka ett
underskattande av mejerihanteringens betydelse, "ty det kan dock hända, att den i en
framtid kommer att för landet medföra en nytta,
som vi nu icke kunna ana." Swartz spådom
visade sig senare vara den riktiga m e n
skadan var dock redan skedd för Skånes och
a ngrän sande landsändars del; det skulle
dröja länge innan skepsisen mot "gemensamma m ejerier" var bruten.
Debattörerna hade dock vid denna tidpunkt en ståndpunkt gemensam: de menade alla att framtide n fö r mejerih anterin gen
berodde på om man lyckades engagera kvinnorna for mejerierna och arbetet i dem (förf. kursivering) . Deras m o tstånd eller o intresse
måste brytas och som Swartz anförde: "Det är
qvinnorna, från den högsta till den lägsta, som
måste visa intresse och ifrigt verka för denna hushållning, och det är .. . just på dem, som den
svenska mejerihandteringen beror." Dels måste
de bibringas en modern syn på lantbruket
och dess inriktning, att korna representerade m er än ett värde för hushållet, att de
utgjorde e n grund för hela jordbrukets
fram tida bärkraft. Dels måste de som yrkesmässig t skulle vara verksamma i m ejeri hanteringe n beredas d en utbildning och praktiska färdighet som yrket krävde; skickligh et
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i endast en gren, t.ex. smörberedning, var
inte tillräcklig; de måste även behärska ostframställningen. 56
Lantbruksakaderniens egna tjänstemän
liksom statskonsulenterna publicerar sig
också tämligen fritt under en period från
1860-talets bö1jan fram mot mitten/slutet av
1870-talet. Frimodigast är Fr. Cederborgh
som i sin årsrapport som statlig undervisare
till Akademiens förvaltningsutskottför 1865
ogenerat tolkar lantbruksmötets i Malmö
(och därmed Hj. Nathorsts) mening detta år
som att " ... /distriktsmejerier/ ... allsicke motsvarade sitt ändamål och (att) de på intet ställe

skulle åstadkommas som Blomgren tog till
intäkt för sina ideer om en genomgripande
omreglering av fäbodväsendet, men också
för att komma till rätta med avarterna och
den bristande hemmahanteringen inom
mjölkhushållningen. Enligt honom skulle
man hålla flertalet kor hemma under sommaren för att just försörja mejeriet med
mjölk året om. Blomgren visar genom utförliga kalkyler att man vid "vanlig skötsel"
får bara 10 öre per kanna för mjölken men
med "omreglering" skulle inkomsten bli 25
öre per kanna! Kan detta göras med sådan
vinst, menar Blomgren, "... så skall obenägen-

gjorde någon nytta. Vi våga hysa en motsatt
mening".

heten för omregleringen framstå såsom en fördom,
och fördomarne gifva i sinom tid vika för sunda
bevis och klara fakta. " 59

Däremot hade han samma mening som
andra vid Malmömötet att det var motståndet från kvinnorna i lantbruket som försenade distriktsmejeriernas utveckling. "Instinkten säger dem ... att här ärfråga om deras herravälde i rnjölkkammaren och de frukta mejerierna. "

Dessutom menade Cederborgh att husmödrarna med största intresse besåg de nya mejerierna, sättet att bereda produkter o.s.v.
och reste hem nöjda med "att de stulit konsten
för att sedan eftergöra vad de sett", i andanom
seende framtida hägrande stora hushållsinkomste r. By- eller distriktsmejerierna gjorde
således en viss om ock indirekt nytta genom
den uppmärksamhet de väckte för mjölkhushållningen, på kreaturens värde och avkastning:;7

"Ordnad m~jerihushållning" genom
bymejerier
År 1864 skriver E. A. Blomgren från Söderhamn en artikel om inrättande av bymejerier och med anledning därav "omreglering av
fäbodeväsendet i Helsingland". Blomgren anger också i motsats till Hj. Nathorst att ett av
huvudmotiven för att den enskilde småbrukaren behöver mjölkproduktionen och
den gemensamma mejerihanteringen, är att
han behöver en jämt flytande inkomstkälla,
som kan bilda det så väl behövliga rörelsekapitalet. "Det är rörelsekapitalet som ger högsta
räntan ... ", menar Blomgren.58 I grunden var
det frågan om hur by- eller distriktsmejerier
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Likaså inflyter upprepade gånger reseberättelser i tidskrifterna från studieresor i
Tyskland, Schweiz, Danmark, England m.fl.
länder med utförliga beskrivningar av t.ex.
de schweiziska kooperativa ostmejerierna
och andra gemensamma verksamhetsformer.
F. U nander, föreståndare för Yttertafle lantbruksskola och senare sekreterare i Västerbottens läns hushållningssällskap, beskriver
1865-66 i Akademiens tidskrift utförligt
mejeridriften i form av föreningar i alptrakterna, bl.a. Algau. 'Jag trodde migfinna", skriver han, "att behållningen alltid var större i bymejerier, hvars delägare bestod uteslutande av
allmoge ... "Han förvånades över hur "associa-

tionsideen" hade gripit omkring sig i dessa
trakter och hur föga värt det ansågs vara, att
en ensam bonde med mjölk efter 6 a 8 kor
skulle förmå åstadkomma säljbara produkter. 60 Så var dock förhållandena för de allra
flesta "vanliga normalbönder" och deras
husfruar hemma i Sverige som stretade med
sina få kor och opraktiska hjälpmedel i
hemmahanteringen.
P. G. Westbergs beskrivning 1868 från en
resa i Schweiz och England är också intressant på grund av att han som en av de första
(efter artiklarna 1859 och 1860 i Västmanlands respektive Östergötlands läns hushållningssällskaps tidskrifter) fäster närmare
avseende vid den kooperativa företagsformen. Westberg går tillbaka ända till det

schwdziskca f.l;onomiska siillskapcLs clllk()tt-ist I 759 fi'w atl härleda 1,1tvecklingen a,•
den fra!ns t.ående boskapss)<öisel octi mejl!rihantcring som gion schwei2ero$te,1 berömd. l alpm1kterna bedrevs sedan urminne~ tider boskapsskötsd med tillhörande
ostfra1ns1ällning. Sd,wei,.Mna ajälva L'äk,nad•
dock begynnelsen .iv den mer uWt'.cklade
ha1,reringeo (rån omkring )820, eflersorn
det var från dcmna tid som <le mer specialisernde k1J11petntit1/I by1sterlm1<1 anlades. Westberg b~skJ'iver ingående~ 111~d rcduvisuing

av reglemenwn och lagbestämmelse,- li)r d~
o lika Fnm1crna. vanlig<t lw/11gsysteriet', som
egenilig,m ar den kooperativa f<;m uen med
jk<SOnligL medkmskap och rösträtt samt
solidariskt ansvar för h ela ysteriets verksam-

beL AndrA (onner är al<lie- och qffä·rsysferier
,om d,ivs av p1ivata ostfabrikanter som dock
grundar sig på l'~gl><:staJJundser enlig,aktieln.g~11 llV den 27 november 1660."'
Aven AAademiens egen sekreter',m: J.
A1Thcnius pläderar 1867 För att rnan tor rätt
jqrclbruksinvcckling I Norrland ovillknrligi:11
måste införa "en ord11arJ n,ej,rih1i.sht!//11i>ig",
Han ,·ammanfättaJ' i &ill Cöredrag, som oår·
roas, har lmraktären av liaj<:tal, i u·e huvudpunkter vad som kriiv:; för att det norrlilHdska jördbrul<eLskall komma in i en ,nqjlig
och nö<Jvåndig utveckli ng. Etlersom såde,skönJan,aäro mindre, säkra i Norfland hor,
menar Arrhenhts,jordbruket bi:d1iv..s efter
fo]jande lilticr.
• 1 :o. lnsaningar rncd alsikt'klö\'cr och
1imotzj för fod~rproduktion b<it (i ställe,)
ske; de IJ•ckas också i reg~I myr.kct bra.
Likaså g,µ- spanarlsvå.<tertl'1 li11 och h~m pa väl 1ill 1 110,·rlänclska trakter, vliltu
erfan:nhctsmås~igliir fallet <.'in.kil, i l'fälslngla11d och Ångerma11\an \l, Även rotfruk1Soclli11g ger gott utbyte.
• 2:o. F6r all befordr& en utvidgad och me r
lö11ande laclug:lrdsskötsd fordrade;s int"
blott ökad foderväx,ollliog pli åk,:rjurclen, utan au de naturligaang:,,mrskölles

öch lorbättra,les. så art man ay de m
kundt'. erhålla mer och bättre foclc1 , än
d~• som nu skördad~s.

• $:o, För aLL vinn~ r,öjakdg iultorn st a,,
ladug~·d-skö1seln måslK en 'ordrlllll 111,jl•
tih11.1hllllning i11farM". Bymcjcrict måste
anlågg,,s öv~rallt. cl.ir bY'&l'lla var så sto.,-a ,
~ll •~tt ordentligm:c sköt/ ,1111jeri" k1Jnd1t för•
ses me<l Lillr:lcklig mängd mjölk for en
fong5cnde smör- och ostberedning.

"l)t.m1 b)•111,jni1·r bör lillika vm'(I 111,jc,;:iko/o,-

far orltn ... •
Rc,tfrukt'!- och foclerväxtorlling t a1lmånl11:t
tillsammans med de niimnda protlul<,erna
och t:11 \ltVidgad och fo,·batirad ladugårcl~köuel och mcjcrihamerh1g bonte kunna
lämo~jo,Ylb,·uketI idkare i Norrland "fitlll
;kiilig lo'njiir &1 11ri,,.Jr 1><h ,le l:o.<t11ndt1; .mm blif
'(lit ,,,dllJ:gda p,1 d,1,,mm1m', Vld~rt> anser han
all 111a11 Qfta vid fäbodarna skull e ku11na
anordna gemensa,mn• mejerier i stället för
IigLvi~ gjord~ - lagg., mer
at som man
mejeridriften sommnr1id och återgå 1ill den
mt:st po'imiLiva hantt!l'i11g, vi Ikel i hög gr~d
försvårade en ekonomisk dt·ifl både i lantbruk.el ocb vid mejc1icrna."'
Fr, Cederborglt lir(, ö. helt övcrt:ns med
J. Arrhenius o ,n hur probloml6sninge11 tör
Nonland skulle se u.t. J mr~ppnncn till
AJ--ademien sägc,r Cederbor gh nu bymejerie,; eller föreni11gar lill gem<111saJJ1t beredande<1v smör och ost, ~nligi hans 111eni11g ,..,,,
enda sätLel ~•d Norrland ;i.stnclkomma eu
,,;.rde på n\jölk. och därför borde b}ancj<:ri·
erna pa allt siict 11ppmu11traS och otlfordras.
'~1/1111ii11het1m ,,,,,dgif,,.,· iifvm jiird,/41 Jniltlfo>
enitiga,· ,,, ''Den störs1;1 ~vå,·igheten vid au-

l-

,..,,1

lflggui11gen av mejerier var fö1nu

den atl.

kum1a erhålla dugliga föres tåndarin nor,
HM kommer allts'å d<:n klara reduvisning~n
av att "allmänheten", d.v.s, himd~m• rorstocl

".meningen mt'<I föreningc11"; •,, , 1yfnlket iir
pa m~ngo. stiil/Nt g1rnsk,1 hwlll, elmru 1w.1 1a11/ocgdng ctlrlrig jömt /1/ijvil letfd (It t/ell11, Ml~ oclt
()1/1$1&1(/.ightlerru, giim ,,, faränclri11g ,1öd11fir1,
4ig"."' Fr. Cc·der bqrgh är också den som Lidig'.t5t p1:ak1iskt F/irverkligar sina ~deer om
bymejerier i Jämtland och Västerbo\•~n .
\'liket skedde redan vid s lutet av 186()- oc.h
bö1jan av 1870-talc,n, (U'tvecl<Ja.5 utförligare
nedao).

ijig. 4.

\jig. 5.

ijig. 6.

Redan från slutet av 1860-talet härstammar de första
kooperativa bymejeriema i Västerbotten och Jämtland.
I bägge länen var statskonsulenten Fr. Cederborgh den
givne vägledaren. Han utarbetade mer eller mindre
utförliga instruktionsskrifler som användes i informationsverksamheten. Några olika typer av kärnor Cederborghs skrift"'Om mjölkhushållning och smörberedning" utgiven påArrhenii förlag 1868: ''Den wanliga
stöt- eller staftjäman (fig. 4) ", "Tjärnar gjorda affyrkantiga ajlånga lådor . . . (fig. 5) och ''Den holsteinska
tjärnan, (fig. 6)".

Att denna form av mejeridrift ägnas så
stort intresse beror givetvis på att de små
jordbrukarna - och de var ju totalt i landet
de till antalet helt dominerande - endast i
gemensam form kunde tillgodogöra sig
framför allt mejerihanteringens hanterings-,
storleks- och därmed företagsekonomiska
fördelar. Det var naturligtvis en nyckelfråga
för produktionsomläggningen i hela landet
att man kunde finna de arbetsformer genom vilka utvecklingen i det mindre och
medelstorajordbruket överhuvud taget kun186

de föras framåt - i synnerhet i gles- och
skogs bygder. Under lång tid återkommer
också frågorna om by- eller sockenmejerier
vid såväl de allmänna som lokala lantbruks-

....
mötena. År 1868 ingår vid det allmänna lantbruksmötet i Stockholm följande frågor
under rubriken "Husdjursskötsel och m ejerihantering":
21. "Vadan kommer det sig att betydliga kvantiteter smör kunna från Finland utföras, utan att sådant äger rum från Sveriges under motsvarande
latitud belägna provinser och genom vilka medel
kan samma resultat vinnas även hos oss?
22. Har inrättandet af bymejerier motsvarat det
med dem afsedda ändamål? Huru hafva de blif
vit av vederbörande hushållningssällskap understödde och huru äro de organiserade?
23. Hvilka framsteg och förbättringar hafva under sednaste åren egt rum. inom m.ejerihandleringen? Hvilken erfarenhet har vunnits om den
Swartziska mjölkhushållningsmetoden?"

Den första frågan inleddes av J. A. Södermark som ansåg att man skulle se till att
mjölken fick ett handelsvärde, vilket finnarna insett. I övrigt var nog förklaringen till de
finska framgångarna att finnarna var ett mer
sparsamt och noggrant folk. Som ett annat
exempel angavs att man i Gävleborgs län
hade anlagt ett by/ distriktsmejeri invid
Gefle-Dala järnväg, vilket underlättade transporten och d ärmed avsättningen. Alla som
på detta sätt fått sin mjölk såld var synnerligen belåtna med detta; de hade insett att
mjölken hade ett värde som råvara på marknaden. F. A. Dahl, som var svensk föreståndare för Norges Landboh0jskole, deltog
också i diskussionen och landade i följande
slutsats: 'Jag kan således ej annat än på det
amplaste rekommendera inrättandet av bymejerier ... " Genom att inrätta och på bästa sätt
utrusta bymejerier skulle man vinna det
högst önskvärda målet, nämligen en bättre
utveckling av boskapsskötseln.64

Lån till bymejerier
Diskussionen var vid d e tta lantbruksmöte
lång och inträngande och bland annat kom
man också in på finansieringsfrågorna vid
starten av mejerier. För finansiering av
m ejerianläggningarna hade man i Gävleborg ställt räntefria lån på 3 000 R:dr till
förfogande under en lånetid på fem år. I
diskussionen invände statskonsulenten Fr.
Cederborgh mot detta och ansåg det inte

alls nödvändigt med så stora belopp. Själv
hade han i Västerbotten fått fyra mejerier till
stånd för en kostnad av vardera 200 R:dr; det
var möjligt att i va1je fall under norrländska
förhållanden uppnå lönsamhet med mycket
primitiva föranstaltningar när det gällde att
bryta mark och visa på de första resultaten.
Erfarenheter redovisades också från Östergötland, där varje distriktsmejeri fått 400
R:dr i bidrag under tre år, varefter dessa dragits in därför att de klarade sig utan stödet
me n också för att de inte lyckats tillräckligt
bra.
I Blekinge var man ännu frikostigare än
gävleborgarna när det gällde lån till mejerierna: 25.000 R:dr hade ställts till förfogande
för fem distrikts- eller sockenmejerier som
förlagslån med fem procents ränta och tio
års amorteringstid. Mejerikonsulenten F.
Gede angav att en av de bästa effekterna av
mejeridriften var den regelbundet till bönderna inflytande månadsbetalningen för
mjölken. Slarvade mejeriet m ed den blev
missnöjet snart påtagligt men där mejerierna sköttes väl och allmogen fick sin betalning h ade de "ett särdeles välgörande inflytande". Dock fanns m ånga svårigheter att
bekämpa, bl.a. att betalningen av d ålig
mjölk var densamma som för bra.tis Man
h ade också litet olika uppfattningar om vasslens avsättning och den därav beroende betalningsförmågan per kanna mjölk;66 norm alt skulle dock denna ligga på 16-18 öre
per kanna och 2-4 öre för vasslen men växlade givetvis från en ort till en annan; sålunda hade från något håll uppgivits ända
till 23 öre kannan.
I diskussionen vid lantbruksmötet fyllde
Fr. Cederborgh i: ''Alltså: huru skall man skaf
Ja mjölken värde? Jo, genom inrättande av bymejerier. .. " I stället för stora penningbidrag
var det: "Vida bättre ... enligt min tanke om man
kan intressera allmogen derför, genom att göra
dem själva till delegare i mejeriet. " Vid detta
lantbruksm öte var samtliga talare efter en
lång och ingående överläggning i vilken Hj.
Nathorst ej deltog, överens o m nyttan med
distrikts- eller bymejerier och uttalandet
från mötet blev (dock utan någon ideologisk
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betoning): "att bästa medlet att vinna det önskade resultatet afen större produktion afsmör till
export vore att på ändamålsenligt sätt befordra
anläggandet af distriktmejerier. " 6 i
De redovisade exemplen på diskussionen
och dess inriktning på detta tidiga stadium alltså 1860-talet - visar således på en påfallande positiv och realistisk uppfattning
bland flertalet fackmän av "gemensamma"
mejeriers verkan och motiven härför. Uttrycket "gemensamma" tycks i många sammanhang avse eller dölja den ideologiska
eller kooperativa karaktären. (Även här har
vi således intrycket av kodspråk). Vissa av
debattörerna är orädda och frimodiga och
talar ganska klart språk; en del andra tycks
mer eller mindre medvetet undvika detta.
Speciellt får man intrycket att vissa "ledande
opinionsbildare" eller med ställning som
"framträdande auktoritet" (exv. professorerna H. Winberg och Hj. Nathorst) länge undviker att ta klar ställning för andelstanken.
Man kan därför misstänka att det varit känsligt eller kontroversiellt i vissa kretsar att tala
klartext om andelsformen på mejeriområdet liksom det också var ifråga om inköpsföreningarna (se ex.v. Skåne i kapitel VIII).
I varje fall förefaller det som om man i denna landsända ännu var påtagligt skeptiska
mot den mer klart utformade gemensamhetstanken, vilket förmodligen sammanhänger
med dominansen från de större jordbrukarna och expertisen i detta län och att man
ansåg att de befintliga mejeriformerna fyllde
sin funktion. De utgick från sina herrgårdsoch uppköpsmejerier, vilken modell de tydligen ansåg kunna gälla för hela landet. 68
Skåningarna var dessutom som framgått
ingalunda några tidiga pionjärer på det kooperativa området utan typiska frihandlare
och affärsmän.
Deras kollegor i Södermanland, det andra
stora herrgårdslänet i landet, uppvisar en
helt annan och mer positiv attityd, när sällskapet tidigt utan att tveka beviljar lån till
socken- och bymejerier för att främja just ''de
mindre jordbrukarnas intressen". Även från
Östergötland var tongångarna länge tämligen restriktiva och deras företrädare kritiska
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till distrikts- eller bymejerier. Givetvis spelar
inställningen från de ledande i sällskapen
en roll i detta sammanhang; i t.ex. Östergötland framstår ledningen länge som något
motsträvig och obenägen att genomföra förslag när de framkommer; i vissa fa]l sker förändringarna först tio år efter att förslagen
framförts i motioner från gillena.
Stockholms läns hushållningssällskap gör
1870 en intressant framställning till Kungl.
Maj:t i vilken man framhåller att de mindre
jordbrukarna svårligen kunde få del av fördelarna inom den moderna mejeridriften,
förrän man "samrnanslöte sig för gemensam
mejeridrift"vilket borde befrämjas. På sällskapets förslag utsändes också intendenten C.
Juhlin-Dannfelt av Lantbruksakademien på
en studieresa till såväl USA som England,
varifrån han senare också ingående beskrev
erfarenheterna i Akademiens tidskrift. H.
Juhlin Dannfelt konstaterar dock långt senare att detta "ledde icke till bildande av några
mejeriföreningar. Tiden var ej ännu mogen för
dem ". 69 Vari bristen på "mognad" skulle bestå
anges dock inte. De företagsekonomiska
och hanteringsmässiga fakta hade ju redovisats, marknadssituationen var kritisk och
likaså förelåg enighet om att en ökad animalieproduktion var nödvändig. Det syns föreligga ett behov av att ytterligare "bena ut"
problembilden för att komma ett stycke
längre i förklaringen av sammanhangen.

Hinder för utbyggd mejeridrift
Den relativa samstämmigheten i informationen betydde naturligtvis inte att det omedelbart fanns praktiska förutsättningar för en
snabb utbyggnad av mejeridriften efter kooperativa grunder. Några av de rent faktiska
realiteter som möjligen/ förmodligen innebar ett försvårande av reformerna på mejeriområdet var främst följande:
• Den befintliga mejeristrukturen och de
vanligaste företagsformerna i syd- och
Mellan-Sverige (herrgårds- och uppköpsmejerierna) var de första och mest påtagliga hindren. En annan företagsform
och ett annat tänkande hos entreprenörerna/ mejeristerna tog tid att introdu-

cera; det var inte heller särskilt troligt att
innehavarna av dessa mejerier ville eller
kunde fungera som kooperationsförespråkare. På herrgårdarna kunde den enskilda driften fortgå under förutsättning
att man tog till sig och införde den snabbt
förnyade och förbättrade mejeritekniken,
vilket också i hög grad skedde under
1870- och 80-talen vid bägge dessa företagsformer. Andelsformen framstod under
sådana förhållanden inte som särskilt
angelägen.
• Jordbrukarna själva skulle också tillgodogöra sig stora delar av den agrara revolutionens budskap: kunskaperna om vallodling, ordnade växtföljder, bättre utfodring av djuren o.s.v. I Norrland och skogsbygderna saknades dessutom i stor utsträckning en ordnad mejerihantering i
företagsform; det var hemmahanteringen
som dominerade och utfördes av jordbrukarhustrurna oftast inom det egna
hushållets ram. Även dessa skulle nås av
och övertygas om fördelarna med samarbete i stället för konkurrens och enskilt
agerande i form av hantverksmässig drift,
som så länge dominerade både tänkande
och handlande.
• Mejerikunniga personer saknades dessutom för att på kort sikt kunna sätta i
ledningen för ett stort antal nya mejerier
som dessutom skulle handhavas efter
de kooperativa samarbetsprinciperna.
Många danskar och holsteinare invandrade och medverkade vid spridningen av de
allmänna mejerikunskaperna men även
denna del av processen tog tid.
Det är kanske mot den bakgrunden inte så
egendomligt att det med de svenska förutsättningarna krävdes en ganska lång period
för att samverkansideerna skulle få fäste
blandjordbrukarna och en utveckling enligt
de nya grunderna komma till stånd. Det
egendomliga var dock att det skulle behöva
dröja ända till 1890-talet, innan man framför allt från de " ledande kretsarna" talade
klartext om den kooperativa lösningen av
problemet med de många småböndernas

mjölkkvantiteter - detta trots att man alltsedan 1860-talet eller tidigare haft de många
utländska förebilderna att utgå från. Den
bristande mejerihushållningen hos de många
småjordbrukarna - den hanteringsmässiga
och företagsekonomiska misskötseln - var
inget problem som kunde ignoreras eller
trollas bort; den fanns där och var ett obestridligt faktum. Men problemet kunde inte lösas
praktiskt förrän samtliga förutsättningar förelåg ute hos bönderna. Det var detta - informationen om innovationen och tankeprocessen
hos de enskilda jordbrukarna - som tog tid.
Och detsamma gällde sedan den rent praktiska innovationsperioden - att acceptera nyheterna, ta till sig kunskaperna och i praktiken tillämpa dem.

Hushållningssällskapen som
informationsspridare
Avgörande för informationsspridningen
och insatserna i övrigt inom olika hushållningssällskap kan säkerligen i huvudsak tillskrivas bl.a. följande faktorer: Sällskapens
numerär, kunnigheten, attityden och öppenheten hos de agerande samt hur man hanterade de tillgängliga informationsresurserna.
Genom att hushållningssällskapens numerär i många fall var osäker eller obestämd
långt fram i tiden är deras funktion i informations- och spridningssammanhangen
svårbedömbar utifrån denna faktor under
en stor del av den studerade perioden; den
första rikssammanställningen av ledamöterna tillkom, som redan nämnts, först i början
av 1880-talet. Vid den tidpunkten hade tio
sällskap 1 000 ledamöter eller fler; h öga
antal uppvisar märkligt nog ett antal Norrlands- och skogslän med Gävleborg i täten
(2 255), därnäst kom Västernorrland och
Värmland med l 748 resp l 572. I andra län
- med undantag för Malmöhus (1 982) kom man upp i endast något eller några få
hundratal ledamöte r. Av faktaruta VII: 1
framgår numerären för 1882 i samtliga sällskap. Namnredovisning av ledamöterna
förekom i årsberättelserna från en del sällskap; ännu 1882 anges dock i vissa fall en189

<last ungefärliga siffror på antalet ledamöter.
Totalt sett för landet var antalet ledamöter
detta år endast 22 265. Att med en sådan
obetydlig anslutning och "utspädning av
ledamotstätheten" över landet kunna räkna
med något slags masseffekt i spridningshänseende torde vara uteslutet; likaså är d et
svårt att dra slutsatser om den s.k. förebildseffekten när det gäller en sådan svårgripbar
fråga som föreningsbildning. Den torde mer
gälla tekniska och praktiska frågor inom
ramen för självajordbruksdriften och den
praktiska hanteringen.
I stället kommer öppenheten, attityden
och kunnigheten hos de ledande personerna i sällskapen att spela en avsevärt större
roll, möjligen även den ideologisk/politiska
hemhörigheten hos de personer som höll i
pennan eller eljest satte sin prägel på resp.

hushållningssällskaps verksamhet och budskap. Att dessa skiftar påtagligt mellan olika
sällskapsområden i landet och de olika personligheterna kan tydligt avläsas under de
olika skedena. Exempel på personer som
direkt satte sin prägel på vad som hände i
olika avseenden är bl.a. den nämnde R. von
Kr.!!mer i Uppsala, greve R. Hamilton i Kristianstad liksom landshövdingar och tjänstemän i Västerbotten och Jämtland under
1870- och SO-talen, sekreteraren och pastorn
E. U. Carleson under 1860- och 70-talen i
Västernorrlands län m.fl. Även i Västmanlands län kan avläsas ett tidigt intresse från
de ledande för de kooperativa verksamhetsformerna, detta i följd av eller trots att länet
ursprungligen hörde till de minst utvecklade när det gäller mejerihushållning över
huvud taget. l Skåne satte den något "von

luUfrt 11id rle rfl Ln11dslitijdi11_1Jf!n ull!Jsfft ·miilmt fii.,·
.ll!fnt1,jm·ie'l's i//.rii.lfa.udr: inom ,/i)/11.lf.rt-nd (lf 81:kre/f'mre-n i }V,,.~fcr/Jl)fiens llns/l(i.l/nir1gs-8a.ltskctJ>

Kamrera1 ·1•11 E. 0. Mångberg.

Om Vesterbottens mejerier.
Under de svåra missväxtåren på I 860-talet, hvaraf det sista och
svåraste inträffade år I 86 7, ansågs rätta tiden vara inne för att göra
försök med inrättande af bymejerier inom Westerbottens län.
Härtill fordrades dock kraftig samverkan från flere Mil. Landstinget beviljade premier il 200 kronor rnr den by eller person, som
ville anordna bymejeri och M.lla sådant i g11ng under minst tre år;
hushållnings~ällskapet ;1tog sig att ansbffa mcjerska och biträda mejcriintressenterne med anord11ing af mejeri, anskaffande af n(jdiga inventarier och biträrle för varornas fllrsiiljninl-{ .och r:i.kenskapernas förnrnle
0, S, V.

Husbällningstillskapcts nitiske och för denna vigtiga angelägenhet oförtrutne ordförande framl idne l,anrlshöfdingen och Kommendören Almqvist egnade denna fråga ibland många andra en synnerlig
omsorg. Sammantriiden på olika ti1ler egde rum i en by., belägen
något öfver 2 mil ifrån Umeå stad, vid namn Hössjö.
.-
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I Jämtland bedrevs i bö1jan
av 1880-talet en ny informationsdrive för anläggning av bymejerier. Även
denna gång tog man hjälp
av västerbottningarna.
Från sällskapet i Västerbotten ställde sekreteraren
E. 0. M ångberg upp med en
föredragsturni. I samband
med föredragen utdelades
2 000 ex. av broschyren
"Om Bymejerier" som återgav Mångbergs föredrag.

oben"-betonade inställningen e n viss prägel
på sällskapens agerande, vilke t också ko m
till u ttryck på andra h åll. I Värmlands län
hade m an en p åfallan de öppenhe t inför
nyheter och nya ide er, vilket m edförde att
man tidigt tog initiativ av olika slag, dock ej
i synlig grad avseende mejeriverksamheten.
Geno mgående är det förekomsten av lo kalt/
region alt verksamma ide- och nyhetsinriktade föregån gsm än och eldsj äla r som sätter
sin prägel på vad som h änder under i stort
sett h ela perioden 1830- 90.
H an teringen av de i sällskapen befintliga
informa tionsresurse rna kan exemplifie ras
främst genom sällskapens egna hushållningsoch kvartalstidskrifter eller motsvarande. Sådan a tillkom tidig t i fle rtalet sällskap och var
från 1830- och -40-tale n allmänna . De utsändes till sam tliga le dam ö te r och ka n för
flertale t sällska p räknas så noggrant som
redovisningarna av antalet ledamö ter m öjliggör. Någon gån g hände de t också att större
upplagor av tidskriften spreds i någon speciell fråga. I t.ex. Norrbo tte ns län påtalas br isten på p o pulära skrifte r på 1860-talet, varefter man unde r samma årtio nde börjar
utge e n egen tidskrift. Program för lantbruksm öten distribuer as också till och
genom hush ållsgillenas ledam ö te r liksom
man från andra håll ange r att spridning av
skrifter m .m. sker genom or tsombuden. Pålysning i kyrko rna av olika insatser före ko mm e r alltifrån vo n Knem ers kampanjer p å
1830-, 40- och 50-talen till statsko nsule nternas resor i olika län elle r län sde lar till lån gt
in på 1870-tale t. Från d enna tid blir m öjligen sällskap en s kungörelser i tidningarna
den mer dominerande informationsformen
i sådana avseenden.
Ibland gjordes specialutskick av småskrifter, broschyrer eller tidskriftsnummer i större
skala i olika sällskap; sådana före kom såväl i
syd- och mellansvenska som i n orrländska
län. Bland de m est framträdande exemp len
på d ylika kan nämnas: 5 000 ex. av en skr ift
i Älvsbor gs län på 1850-talet o m insamling
och sådd av skogsfrön och 1 100 ex. av "folkläsning" i Uppsala län 1861. Baro n von
Nolcken i Malmö hus län står på 1850-tale t

p ersonlige n för u td elning av 2 000 ex. av
"Den lille Bondevännen", en annan gån g för
"gödsling" m ed 3 000 ex. av "Landtmannabok". I Östergötland sprids 1879- 80 en uppsats o m fröodling i 2 000 ex. i län e t. Detta
h ade föregå tts av en uppsatstävling vartill
500 kr utgick som prisbe lö ning. Vi har också unde r 1880-talet spridningen i J ämtland
av den tryckta versionen av E. 0. Mångbergs
fö r edrag o m bymejerie r och mejerihantering i 2 000 exemplar. Åtskilliga var också
tävlingsskrifterna i en rad olika ämnen me d
större elle r mind re belopp som prisp en gar;
dock lyser fö reningsinriktade sådan a ämnen
i regel m ed sin frånvaro.
Av dessa exempel p å rikhaltig spridning
av trycksake r kan dock inte slutsatsen dras
att d en är vanlig e ller d o minerande; i allmänhe t to rde m otsatsen vara fallet. Genomgående är att bristen på medel och sparsamhet satte sin p rägel även på denna del av upplysningsver ksamheten. O fta anslogs n ågon
blygsam summa till anskaffning av "folkskrifter", enkla trycksaker elle r handböcker till
socke nb iblioteken eller som premier till
elever i olika utbildningar. Lantbruksakademie ns m e ra framträd ande Uänstem än och
la n tbruksinstitu ten s lär arkrafter m .fl. var
från tid till annan författare till handböcker
och läro böcker för de olika undervisningsa nstalte rnas beh ov, ofta i översättning frå n
utländska före bilder. H. Juhli n Da nnfelt
n o terar också i sin framställning den ökade
u tgivningen av såväl g run dligare arbe ten ,
läroböcker som småskrifter p å de t lantbruksve tenskapliga området. Särskilt noterar han
den ökade sp ridningen av "tryckal,ster av den
senare arten", d .v.s. enklare sm åskrifter som
"utdelades i stora massor" särdeles av hushållningssällskapen .70Vad denna alltför allmänt
formulerade kvantifiering i ver kligheten innebar går dock inte a tt noggrannare bestämma
u tan detaljstudium av samtliga hushållningssällskap . För att något sådant skall vara m öjligt fordras återigen en mer inträngande
granskning av varje sällskaps verksamhet.
Vad som nu beskrivits är hushållningssällskapen s informatio n sver ksamhet gen ere llt
sett och d e m ede l som kommer till använd19 1

ning. Från början är det endast en mindre
del av denna som avser mjölk- eller mejerihushållning; vad gäller föreningsfrågor
torde omfånget kunna räknas endast i
någon promille. På 1850-talet sprids en
broschyr om mjölkens behandling samt
smör- och ostberedning till sällskapets ledamöter i Västmanland, vilket naturligtvis blir
fallet i flertalet län när mjölk- och mejerihanteringen på allvar skall introduceras. Fr.
Cederborgh och flera andra författare skrev
enkla skrifter om smör- och ostberedning
m.m. som spreds i samband med deras "missionsresor" i olika bygder. Från 1860-talet
kommer också en betydande del av kvartalsskrifternas utrymme att ägnas åt mejerihanteringens olika sidor. De efter hand allt fler
mejerikonsulenterna eller motsvarande blir
fram på 1870-80-talen efterföljare i dessa
avseenden som artikel- eller broschyrförfattare.
De fristående tidskrifternas upplagor och
spridning är svårare att fastställa och i ännu
högre grad i hur stor utsträckning de och
deras budskap nådde "vanliga bönder". Detta beror givetvis på hur föregångsmännen
hanterade både trycksakerna som sådana
och dessutom kunskaperna om ny teknik
och företagsformer m.m., d.v.s. hur överföringen och utbytet av information och
vetande skedde "ute i verkligheten". Utgivarna av tidskrifterna är i regel flitiga att isärskilda avdelningar ange aktuell litteratur
och tillgängliga tidskrifter, inbegripet hushållningssällskapens. 71

Lantbrukarna - mottagarna
Men det syns som om även andra mer svårfångade faktorer fanns med i sammanhanget. Hur mycket berodde på den vanliga ingrodda konservatismen hos såväl ledande
män som böndernas flertal? Hörde huvuddelen av jordbrukarna ännu till den oupplysta och därmed ovilliga skaran? Eller "besparades" de information om möjligheterna
eller avråddes de av mer motsträviga kretsar?
Och hur skulle man ställa sig till de föregångsmän som uttalade misstro mot kooperativa samarbetsformer? Vad betydde den på
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vissa håll långt fram i tiden förefintliga spökrädslan för socialism? Här kommer ytterligare en betydande faktor in i bilden: Den i tidigare avsnitt konstaterade frånvaron i Sverige av
ideologiskt övertygade visionära /,edare som kunde åstadkomma genomslag i opinionsbildningen.
(förf. kursivering) .
De nyss ställda frågorna är svåra att gener ellt besvara utifrån den dokumentation
som genomgåtts och tolkats, eftersom en del
av debatten på "högsta nivå" delvis syns föras
i form av förtäckta ordalag, ett slags kodspråk. Om man ser även till kooperatio nsutvecklingen i övrigt, främst inköpsföreningarna och de mer konservativt inriktade
"opinionsbildarnas" inställning pekar dock
tecknen i denna riktning. Det skedde med
andra ord aldrig något "kooperativt genombrott" av danskt snitt inom lantbruket i
Sverige. Detta gäller i första hand den kooperativa mejeri utvecklingen; ända fram till
1930-talet var det fortfarande den längsta
sträckan kvar för att nå "hela vägen fram " till
den stora skaran av möjliga föreningsmedlemmar. Samma sak gäller den något senare
kommande "lantmannakooperationen" =
inköpsföreningarna. Detta bekräftas i den
siffermässiga redovisningen av den totala
föreningsbildningen i slutet av detta och
senare kapitel VIII. Klara enstaka undantag
från denna något pessimistiska tolkning kan
dock redovisas från ett antal län, bl.a. exemplet häradshövdingen C. Stenberg i Örebro
län och den tidiga informationen och mejeriförsöken i Jämtlands och Västerbottens
län.72 En antydan om svaret på frågorna mer
generellt kan endast ges indirekt genom att
fortsatt skildra utvecklingen med dess olika
inslag, faser och utvecklingssteg.
lnformationsverksamheten och dess effekter kan därför så här långt framstå som
något av en paradox. I de syd- och mellansvenska läne n, där mejerihanteringen på
många håll var framstående, var framstegen
i kooperativt avseende länge nära nog obefintliga. I Norrland saknades en företagsoch hanteringsmässigt utbyggd mejeriverksamhet men dess potentiella och relativa
e konomiska be tydelse var större; eftersom

man inte var uppbundna av givna former
tog man på vissa håll till sig de kooperativa
budskapen mycket tidigare och villigare. Till
dessa exempel skall vi strax återkomma i
framställningen.
Men givetvis inverkar också en rad andra
faktorer hos mottagarna av informationen,
såsom läskunnigheten, bristen på eller förekomsten av nyfikenhet och framsynthet hos
de direkt berörda bönderna/ jordbrukarna.
Några text- eller siffermässiga uppgifter som
kan belysa dessa sammanhang är dock svårare att finna . Det sägs ofta att "hälsan tiger
still" men här är det ovetskapen som tiger
inför eftervärlden. Det kan alltid med viss
rätt frågas: Visste inte bönderna sitt eget
ekonomiska bästa? Svaret blir att så länge
inte informationen om den kooperativa lösningen hade nått fram till dem gjorde de
inte det. De kunde inte reagera på något de
inte kände till. Bilden kan möjligen göras
någorlunda trovärdig med hjälp av de källor
som finns och den visserligen bristfälliga
men dock statistik som senare redovisas. I
detta avseende är det i stort sett endast medlemssiffror och spridningsgrad som kan vara
oss till hjälp. Dessa siffror förklarar dock
ingenting av bristen på utveckling under
perioden 1860-90 utan belyser senare skeden. Men först en titt på förhållandena i
några av de intressanta länen under tiden
fram till 1890.

Mejeriutvecklingen i några
representativa län
För att exemplifiera och belysa förloppet
litet närmare skall vi i det följande redovisa
några representativa eller intressanta län
och landsdelar med utgångspunkt från resp.
sällskaps informationsinsatser samt resultaten därav utifrån sällskapens jubileumsskrifter och tryck, Lantbruksstyrelsens meddelanden och tidskriftsinformationen m.fl.
skrifter. Dessutom kan framställningen kryddas med de tämligen raka och ibland drastiska uppgifter om olika län som statskonsulenten G. Liljhagen redovisar och som vi redan
sett prov på.

Södermanlands län
År 1848 anlades det första omtalade mejeriet i Södermanland efter holsteinskt mönster
vid Stenhammar; dessutom nämner Liljhagen att ett antal säterier, d.v.s. större gårdar, hade "osttryckerier" under 1850-talet.
Mot slutet av detta årtionde ökade intresset
och hushållningssällskapet började 1861
som ett av de första i landet ge räntefria lån
till mejerianläggningar. 1863 fanns i Södermanland 7 bymejerier i verksamhet och
1867 hela 13 av vilka några fick läggas ned
medan andra nya tillkom. Det måste då
givetvis ha gällt enskilda mejerier, eftersom
verksamma andelsmejerier i länet inte omtalas förrän senare. Termen "bymejeri" hade
därför från början ingen kooperativ innebörd i detta län, ehuru den efter hand på
andra håll fick detta. Från 1863 fanns en
länsmejerska och 1868 öppnades en mejeriskola med sällskapets stöd.
Under 1870-talet gick mejerihanteringen
raskt framåt i länet och antalet mejerier ökades snabbt till omkring 50, varav flertale t var
herrgårds- och uppköpsmejerier. I huvudsak
framställdes smör av vilket en betydande del
från de större mejerierna såldes till utlandet.
I övrigt främjades avsättningen genom den
nära belägenheten till Stockholmsmarknaden. Det aktiva stödet från sällskapets sida
gjorde att "mejerihanteringen tidigt spreds också
till stora delar av allmogen "; redan 1885 fanns
101 mejerier och 1890 hela 116 av vilka
några var större uppköpsmejerier; andra
var mindre bymejerier, som då hade erhållit
sällskapets räntefria lån. Den omfattande
verksamheten ledde också till att mejeriutställningar anordnades i samband med lantbruksmötena, vilket stimulerade arbetet. En
annan viktig åtgärd var att en mjölkkontrollanstalt tillkom 1889. 73
Det mest påtagliga med exemplet Södermanland var att det till synes inte förekom
någon nedgörande kritik mot bymejerierna
på grund av att alla inte lyckades; man syntes
ta det lika naturligt som att också enskilda
verksamheter ibland misslyckades och fick
läggas ner. I varje fall torgförde man inte
några klagomål över att de av hushållnings193

sällskapen understödda mejerierna skulle
ha gått dåligt. På denna punkt hade man i
Skåne-sällskapen, främst Malmöhus län, en
avsevärt strävare a ttityd, företrädd främst av
professor Hj. Nathorst samt de många storjordbrukarna. Resultatet blev också att mejeri han te ringen i olika former blomstrade i
Södermanland. Länet har också sitt speciella
intresse p å grund av att man i deras jubileumsskrifter kan finna ett antal instruktiva
kartor utvisande läne ts omfattande föreningsverksamheter av olika slag. Exempel
härpå framgår av illustrationerna.

Östgötarnas tidiga insatser
Östergötland är ett annat av de län som tidigt
utvecklade sin mejerinäring byggd på h errgårds- och andra enskilda mejerier. U nder
1850-talet kom de Gussanderska mjölkbunkarna i bruk liksom de första holsteina rn a
inkallades; 1856 anställdes en mejerist från
Holstein med medföljande hustru vid länets
lantbruksskola p å Haddorp, där m an också
inrättade en m ejeriskola. I början av 1860talet inkallades Gussander till länet för undervisning. Men då h ade redan länets egen
innovatör J. G. Swartz uppfunnit ismetoden,
som kom att "bilda epok i mejerihanteringens
historia".74
Den redan nämnda artikeln i sällskapets
handlingar 1860 om de schweiziska kooperativa ostmejerierna bildade dock ingen
epok. Visserligen m edförde de n en första
vädjan i motioner till hushållningssällskapet
att främja anläggningen av socken- eller
distriktsmejerier redan vid årsmötet ijanuali
1860, vilket kunde ses som en ganska snabb
reaktion på informatio ne n i sällskapets tidskrift. Bland argumenten för detta anfördes
att sällskapet borde mejeriutbilda gifta par,
eftersom man menade att man och hustru,
som båda gem ensamt inlärt och praktiserade yrket, kunde bosätta sig längre ut i bygderna och sålunda effektivare sprida kunskapen om sockenmejerierna, där bönderna
kunde få avsättning för den lilla kvantitet
mj ö lk de framställde. 75
Frågan fördes vidare till lantbruksmötet i
Boxholm i juli samma år, då tillstyrkan ut194

talades av en herr Scharin att ingå till förvaltningsutskottet för att få dess m edverkan "vid
uppgörandet af förslag till sådana föreningar
medelst aktieteckning". Göstrings gille gick
1861 ett steg längre då man i mo tion framställde önskan att sällskapet genom premier
skulle befordra anläggningen av distriktsmejerier. Detta tog sällskapet denna gång
fasta på och utfäste e tt premium på 500 R:dr
för d et bäst skötta distriktsmejeriet i länet.
Ett försök gjordes som emellertid inte slog
så väl ut. I detta län fick m an inte h eller, liksom i Skåne, misslyckas mer än en gång. De
närmaste å ren blev det därför avslag från
sällskapets förvaltningsutskott på förslag o m
både pre mier, räntefria lån och även hjälp
av statens unde rvisare.
År 1864 beslöt dock sällskape t slutligen
att lån skulle beviljas. lsm etodens uppfinnare J. G. Swartz h ade då i utsko ttet hållit "ett
utförligt anförande om distriktsmejeriers inrättande, vilketförelåg i tryck och u tdelades. " 76 Inneh ållet har delvis redan refererats från Lantbruksakademiens tidskrift i föregående
underavsnitt. Swartz kunde f. ö. också hänvisa till egna exportaffärer med smör i England vilka slagit väl ut. Mejerier tillkom
därefter bl.a. i Tjällmo och Nykils socknar i
m e llersta Östergötland och i Harg inom
Kinda gillesdistrikt. Mejerierna skulle när
som helst kunna inspekteras av utsedda inspektörer huruvida de infriade sällskapets
krav; n ågra kooperativa företagsformer
syntes dock inte till. Från 1870 tillämpades
d en Swartzska isme toden allmän t i länet.
Vidare anordnades läns utställningar av smör
och ost från 1860, i fortsättningen regelbundet återkommande. 77
Under 1870-talet gick mejerinäringen
raskt framåt i läne t tack vare bra pr is på
smör och ost och ismetodens u tbredning.
Detta fortsatte under 1880-talet frän~at och
underlättat genom separatorns användning.
Under denna period framträder också det
stora Mälarprovinsernas m ejeriaktiebolag
som upprättade filialer på många ställen i
länet. På g rund av transpo rtavstånden fungerad e dessa filiale r som grädd- eller avkärningsmejerier och fick under 1870-talet
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ningssällskapet. Det var inom Tjällmo och
Hällestads gille som lantbrukaren E. Sonden
aktualiserade frågan om möjligheten att med
svenska produkter konkurrera på världsmarknaden. Detta mål trodde han att vi
endast kunde uppnå genom att efter danskt
mönster inrätta andelsmejerier. Gillet gjorde förslaget till sitt och uppfordrade sällskapet att främja det genom "rikliga skrifter'
och att dessutom beordra länets mejerikonsulent att på minst två platser inom varje
gille hålla föredrag om nyttan av andelsmejerier. Denna gång lovade sällskapets
ledning att göra vad som kunde göras för
saken.81 Dessförinnan hade man dock p å
enskilt lokalt initiativ hunnit grunda ett
andelsmeje1i i länet vid Sjögestad med start i
augusti 1893. Upplysta och handlingskraftiga
personer på "gräsrotsnivå" kan som alltid uträtta mycket i praktisk handling medan expertis och auktoriteter "överväger frågorna".
Liljhagen redovisar redan 1884 totalt 153
mejerier i Östergötlands län, vilket var det
första med ordnad mejeristatistik. Konsulentens berättelse för 1887 omtalar att av de
då befintliga 202 mejerierna var 86 separators-, 98 is- och 18 ostmejerier, vartill 2 800
leverantörer lämnade hela 15,2 milj. kannor
mjölk. 82 Under 1880-talet väcktes frågan om
"snabba och tillförlitliga mjölkanalyser", eftersom fetthalten var helt avgörande för mjölkens värde. Mejerikonsulenten hade funnit
att med rådande smörpris var mjölk med 2,4
procents fetthalt värd endast hälften mot
mjölk med en fetthalt på 4,5 procent. Därför
var man 1886 först i landet med att inrätta en
mjölkkontrollanstalt.83 När det gällde mejeriundervisning var man också tidigt ute i Östergötland; redan 1857 startades undervisning
vid Haddorps lantbruksskola med hjälp av
det "importerade" holsteinarparet. 1871 avslogs i vanlig ordning en motion från Gullbergs och Bobergs gille om anställning av
mejeriinstruktörer för att ca tio år senare
resultera i beslut om mejerikonsulent; 1883
anställdes G. Liljhagen. Parallellt därmed
fanns också från samma år en länsmejerinna.
Det påtagligaste intrycket för Östergötlands vidkommande är att mejerinäringen
196

fungerade tämligen väl m ed de befintliga
herrgårds- och uppköpsmejerierna och de
kompletterande bolagsmejerierna men att
utvecklingen mot ett fungerande andelssystem främst för de mindre jordbrukarna
försenades genom att de ledande inom sällskapet länge var ointresserade och svåra att
övertyga. Propåer i form av motioner från
gillesdistrikt i olika avseenden resulterade
många gånger i åtgärder först flera år efter
att de väckts.

Skåne - pionjärlandskapet?
Viktigt att belysa i detta sammanhang är
givetvis utvecklingen i Skåne. Tekniskt var
man tidigast ifråga om tidsenliga mejerier
vid de större gårdarna; redan vid 1800-talets
början skulle, enligt Liljhagen, "en ganska
välordnad mejerihantering" ha ägt rum. Vid
Marsvinsholm och Ruutsbo tillverkades
1815 en h elfet ost som vann gott rykte. Det
första herrgårdsmejeriet efter holsteinskt
mönster tillkom 1840 vid Gedsholm på
initiativ av R. Tornerhjelm. Redan 1856 beviljades premier för goda nötkreatur och
avelsintresset i Skåne var också stort. Från
1878 redovisas att man anslog premier och
uppmuntrade gödboskaps- och mejeriutställningar.
Även ifråga om handel med mejeriprodukter var några skånska herrgårdar pionjärer. Redan i början av 1840-talet prövade
man avsättningsmöjlighe terna i London
genom att skeppa över ett större parti smör.
Försöket slog väl ut och bekräftade att tillverkningen i Sverige e nligt den holsteinska
metoden kunde mäta sig m e d läromästarnas. Senare tiders smörproduktion, från
1870-talet och framåt, gick delvis över
Köpenhamn och genom danska smörgrossister till England. Även svenska smörexportfirmor uppstod. En av de första var S. Bjerre
& Co som kom till 1867 i Malmö och som
följdes av flera såväl i Malmö som Hälsingborg, Ystad och Göteborg.84
Malmöhus läns hushållningssällskap uppdrog i början av 1860-talet åt särskilda utredningsmän att avge utlåtande om inrättande
av bymejerier. De kom också i Skåne liksom

på andra håll i landet att kallas by-, sockeneller distriktsmejerier. Tanken var hela tiden
densamma: Att underlätta för mindre jordbrukare att på ett företagsekonomiskt försvarbart sätt få avkastning från ladugården.
När förslaget kom innebar det att premier
på 500 R:dr per år under två år skulle utdelas till - i början två - personer som vore
villiga att anlägga mejeri på av sällskapet anvisad ort. Mejeriet skulle kunna mottaga
minst 10 000 kannor mjölk årligen. Dessutom skulle innehavarna vara villiga att rätta
sig efter av sällskapet föreskriven kontroll.
Förslage t bifölls av sällskapet 1862 och de
första premierna utdelades 1863 och 1864
till ett mejeri i Sjörup i Skåne; även vid Skartofta bedrev en jordbrukare mejeriverksamhet tillsammans med grannarna under några år under 1870-talet (se nedan). ''De vunna
resultaten av de båda premierade sockenmejerierna voro dock icke sådana, att ytterligare anslag
till dylika premier ansågos böra anvisas. " 85 Från
1869 beviljades i stället 1.500 R:dr till mejeriundervisning för allmogedöttrar, vilka anslag utnytrjades genom att sända dem som
mejerielever till Danmark.
Detta var förmodligen anledningen till
professor Hj. Nathorsts sedermera anmärkningsvärda argumentering mot "gemensamhetsmejerier". Den ekonomiska försiktigheten inom sällskapet, som ju här som på
andra håll dominerades av storjordbrukare,
var också stor. Påfallande var också att skåningarna vid den här tiden inte hade anammat några kooperativa tankegångar; man
betonade att mejerirörelsen lämpligast sköttes av "en enskild kunnig person". Att det kunde tillstöta svårigheter med de uppställda
villkoren för dessa "försöksmejerier" eller att
leverantörer inte omedelbart kunde värvas
för att uppnå tillräcklig mjölkmängd ansågs
inte vara relevanta orsaker.
Enligt den gängse historieskrivningen
skulle Hvilans mejeriförening i Åkarp vara
det första andelsmejeriet i Sverige, bildat
1880. Detta synes dock- om man går närmare in i källmaterialet - vara en sanning med
modifikation. Granskar man Nannesons
beskrivning närmare finner man också att

han själv anför uppgiften med reservation
och dessutom dementerar att L. Holmström
var den ursprungliga idegivaren ; denne lär
också själv ha påpekat att Hvilans mejeri de
första tio åren drevs som bolagsmejeri men
med kooperativa stadgeinslag. Nanneson
skriver:
"Holmstriim brukade berätta, att han fått iden till
den uicl Huilans mejeri tillämpade andelsprincipen från några bänder i Färs härad, vilka elt par
år drivit ett mindre ismejeri tillsammans och delat
inkomsten fiir produkterna ef!er den av var och en
levererade mjölkmängden. " 86

Dessa bönder- från Felestad resp. Skartofta
- hade alltså drivit kooperativ mejeriverksamhet för egen och grannarnas gemensamma räkning vid Felestad från 1874 och vid
Skartofta från slutet av 1870-talet. Det som
skiljer dem från Hvilan är att deras verksamhet inte blev bestående under någon längre
tid. Före Hvilan var de under alla omständigheter. Enligt L. F. Rosengren hämtades
iden vidare utvecklad till det i oktober 1880
vid Hvilans folkhögskola upprättade Hvilans
mejeriaktiebolag. Även om detta till formen
var ett aktiebolag var det "såsom grundat på
andelsprincipen att. betrakta som den första egentliga mejeriförening i Sverige". För företagets
igångsättning gjordes av deltagarna ett sammanskott av 10 kr pr ko, för vilken summa
lämplig lokal anskaffades och inrättades i en
förhyrd byggnad med nödvändiga inventarier. I mejeriet, uppger Rosengren, arbetade
man till en början efter ismetoden.87
Kännedom om andelsmetodens praktiska
tillämpning fanns således ute bland bönderna före L. Holmströms initiativ. Det är också
värt att notera att Nanneson drar slutsatsen
att andels- eller samarbetsiden tillämpats på
flera hå ll i vårt land långt innan själva beteckningen hade vunnit insteg i språkbruket. Benämningen vinner burskap först sedan
man fått närmare kännedom om och sett
resultatet av den på 1880-talet starkt uppblomstrande danska mejerihanteringen på
andelsbasis. 88
I Kristianstads län var situationen ungefär densamma. År 1862 fanns i länet 40
mt,jerier som tog emot mjölken från närma197

puternde föP.lti kemi 11ien slog om till !all.I;_,__
bmkssn,clier ,;d Aln;u-ps lar1Lb.-uksins1il11t, ---.____,
där han sedan tillb,ingadc liela sitt v!'kc.sverksamma lil' i o lika funk1i9ner. ]897---06
va r ll~n mejeiiirutnrkror, fr;\11 1903 extralårare och dän.:ft.er o'rdinarie lä:ral'C. i ll)eje-rilära ocl, bakterio logi. Från 1918 vu 'R.
lek1,or i mejerilän, och hade liksom övriga
lii,-ill'e titel n professor, R. gc1\1,>mfördeframgångsrika försök för förbättrad osl'.lbunstållni ng g_cuom 11)'3 renku-lnLrcr:. studc.r3de

problem i samband med .;,stlagrtng m.o,.
sainc utfodringens bet,y ddse för kvaliteten
på meje.-,iv:.11·l1rna. R. skrev etl flertal sw.n•
dard~erk, bl.a. Mj9lkl\ushållnlngen vid dtt

LARs F ~EORIK Ros~"CIU;.'< (186J-H146) ~om

från en' prllstslii!<t i Jönk-i:\ping,i lån, Il.. dis,-

re 2 Y00 kor.Av dessa var endast fyra b)" och
resten herrgårdsm ejcl'ie,o En av rle fr.imsta
uppgif1ema lör de ledande inom Siillskapet
ansiigs doc.k ,,ara all sök,1 n\ till stånd by-,
sucken- eUerdisirikt,;ml.'jerie:r iör de m indre
jordbn,karnas räkning. Från lå nets la nds•
ting avl'äm11ad<,s J864 till sällskapet en skrivelse i vilken man begärde stötl lill ",,u,;trier
för smärre jordl,rok •. Förslaget avstyrktes av
f()rvalmingsucskottel 1ned 11ngefar .sam ma
motivering som anfördes av professor Nathorsi i Malmöhus län . T\'l\ framställ ningar
o m ,u tslag på l 00,0 resp. 1 500 R:dl' til l byrnejcrier avslogs också under 18(H m<,d

_reseniation från greve H. Hamilto11. som a.11s,ig ,tll stöd skulle bevi~as. Även eu fö rslag
frln en kommltt.e a tt ge lånets jordbn1kan:,
båttre k11 rtskaper o m mjölkens be handling
och frams tällning av goda m<>Jeriprodukter
genom ambulerande mejerister avslogs,
medan etl lörslag ,1m premier för goda mc~
jeriproduktcr amogs."' Framgångarna ,·ar
alltså begränsad e und~r delta liiliga skede;
ilcra b)'TTl<;jeri.:r hade misslyckms på gmntl
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mindre jordb'rnkot (i s:un;;trbeu: med N.
Engström) , Ha ndbok i mcjcribu.shiO.biihg,
1,ar n:daRtödör det,t()l'l1 v~rket "Öm mjölkoch m~je1ihushållu1ug l-2• samr redaktör
för Sw.nska mejeritidningen, R. _b)ev leda,
mornv I.Mtlbmksakademien l9(.)9. (S)•enok1.
BfQg111.liskt ~xikon band •3 0, s. 521 f) , ❖

av br,star1de intresse nch anslutn ing frä n
j ordbrukarnas sida. Under 1870-tal'-t rog
dock ml'Jerihantciing~n fart och mejeriernas ru1Ull ökades.
I länet anl;1des del fö rsla käuda aodels-

m"jeriet i Hammcnhög är 1890. Enligt
Rosengren fam1s det detl.a å r sam inanlagt
200 mejerle1· 1 Malmöhu~ och 120 l Kristianstads län . Siffrorn a må dock e nligt Ros,mgren 1as rned viss reserva 1jon på grund av
biister i tillförlitligheten. G. Li\jhagen, starens instruktör, menar doc)( att de geuomg-lend e t0rde v,irn för låga på gn1nd av bortfall av llppgifw.r &-la ett visstamal mejerier,
efte rsom 11ppgiflslämnandeL var frivilligt.
Jämföruned I .iljhngens avsnitt o m Malmöhus län (l)åfä tre sidor) är uppgifterna om
Kristianstads lån i medde landet S)'n nerUgcu
kortfattade(: I sida) . I dt:t förr.tlänetfa11ns
dock 1890 endast fil!. anddsm~jeri, medan
:u1rn le r var 9 i del senare."' Redan 187 1 a,1togs i Malmöhus lii.n en länsrru,jcrist vllken
l882 ersattes av en mejerikonsulent, medan
man i KiisLianstad n~jde sig med en ruejc1i-

,...

I likhet med i Danmark eftersträvade man i Sverige alt
få ett officiellt lwalitetsmärlw för förstklassigt smö1: På
grund av oenighet om behovet och reglerna kom det att
dröja till J 905 innan runmärket fastställdes. Märket
var en runa under tre kronor och med texten "R itnM.ärkt; Svenska Smörprovningarna" och gällde i
första hand smör och ost; endast runmärkt smör fick
exporteras.

assistent från samma år. Under 1890-tale t
började länet delta i smörprovningarna i
Malmö.
Enligt Rosengren m.fl. är 1880-talet i
Sverige uppköpsmejeriernas glansperiod. Men
konkurrensen mellan de privata mejerierna
urartade och innebar för Skånes vidkommande att mejerihanteringen hotades av en
allvarlig kris mot slutet av detta årtionde.
Det hade i de många privatmejerierna av
olika slag uppstått missförhållanden i flera
avseenden, eftergifter mot mjölkkvaliteten,
mejerier i dåligt skick o.s.v. (längre fram
skildrade även av K. F. Lundin) , vilket hotade kvaliteten på produkterna och därmed
avsättningen. Ur denna kris räddades man
genom övergången till andelssystemet.91 De
fördelar andelsmejerierna kunde erbjuda
framför uppköps- och herrgårdsmejerierna
var enligt Rosengren bl.a. att andelsmejerierna lättare kunde anskaffa för anläggningen nödigt kapital; att de på den grunden
också kunde bygga större anläggningar med
bättre utrustning och tidsenliga apparater.
Vidare var samtliga mjölkleverantörer intressenter i företaget; därmed kunde fordringarna på mjölkens kvalitet lättare upprätthållas
och resultatet blev bättre produkter och säkrare avsättning.92
På dessa grunder fick andelsmejerierna i
Sydsverige på 1890-tale t en förhållandevis
hastig utveckling, ca ett tiotal år efter de t
danska genombrottet. Influenserna från och
utbytet mellan Danmark och framför allt
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Senare tillämpades runmärhet också för kryddsrnö1;
mesvam1; ostkaka, glass och ägg. Efter hand blev r-unmärhet ''Inregistrerat varumärke - under statslwntroll ", villien ·utövades a'l:. Kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg, KMA.

Skåne var nu också påtagligt starka. Men även
framstegen i övrigt, som t.ex. den Swartzska
ismetoden och framför allt separatorn, hade
tidigare främjat och påskyndat utvecklingen.
Det anges också helt odramatiskt i j ubileumsskriften för Blekinge läns hushållningssällskap att de första andelsmejerierna
i detta län tillkom så tidigt som 1887 och
1888 i Mörrum, Torhamn och Ramdala;
även i detta landskap var man således före
Hvilan som mejeriförening.r' 3 I samband
därmed kan noteras att en hemman sägare
på Gotland redan 1866 föreslog hos sitt hushållningssällskap att belöning skulle utgå till
att upprätta mindre bymejerier m e n fick
avslag - för att sällskapet redan påföljande år
skulle bevilja en sådan till sin egen lantbruksskola. 94
Snart fann man emellertid a tt det var
nödvändigt att ha inte bara större inflytande
över tillverkning och kvalitet u tan också
över prissättning och handel. Från 1889 och
1890 anordnades de första permanenta
smörutställningama i Malmö i vilka snart nog
även andra län deltog. Smö rprovninga r kom
dessutom att anordnas i Göteborg, d.v.s. den
utöver Malmö viktigaste utskeppningsham nen. En egen smörnotering startades och
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så småningom kom runmärket för prima
svenskt smör till stånd, bl.a. på grund av
initiativ från Skåne. Detta var en motsvarighet till det danska lurmärket och infördes
1904-05, alltså ganska sent, bl.a. på grund av
motstånd från inflytelserika personer.
Det nu skildrade skånska exemplet belyser främst att influensen från förebilderna
utomlands liksom de gynnsamma betingelserna allmänt sett gav ett försprång i förhållande till många andra län. Däremot ger
framhållandet av att "det första andelsmejeriet'' var skånskt en i viss mån felaktig bild av
Skåne som kooperativt föregångslän. Kooperativt betonade mejeriförsök gjordes tidigare i andra delar av Sverige. Skåningarna
var inga tidiga idemedvetna och ambitiösa
kooperat.örer utan närmast motsatsen; samma situation kan iakttas även vad gäller inköpsföreningarna som senare belyses.

Föreningar för mejerister
Föreningsbildning bland det aktiva mejerifolket i landet förekom också. Redan 1877
grundades Skånska mejeriföreningen som
ett. gemensamt intresseorgan i vilken mejeriföreståndarna och -konsulenterna var de
mest aktiva. Denna förening nedlades 1880
men efterträddes 1893 av Föreningen för
andelsmejerier, senare avlöst av Sydsvenska
mejeriföreningen. Redan 1889 bildades
Svenska mejerikonsulentföreningen för
hela riket med först G. Liljhagen som ordförande, senare avlöst av P. Rundgren. Den
mer bestående föreningen för yrkesaktiva
mejerister i Skåne bildades 1896 i form av
Svenska mejeristföreningen, senare avlöst av
mejeristföreningar för de olika länen. Mejeristföreningar förekom även i ett flertal
andra län från som tidigast i Västmanland
1894, Halland 1899, Mellersta Sverige 1901,
samt i Kristianstad, Östergötland och Södermanland fram till 1910. Från 1908 var Allmänna Svenska mejeristföreningen den mer
landsomfattande sammanslutningen med
uppgift att vara kontakt- och informationsorgan för både mejeristföreningar och övriga
aktiva utövare av mejerihanteringen.gr,
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Skaraborg - boskaps- och ostlänet
De nu redovisade länen var föregångare i
olika avseenden och dessutom i viss mån
förebilder för flertalet provinser i de södra
och mellersta delarna av landet vad gäller
den tidiga mejeriutvecklingen. Ytterligare
ett, nämligen Skaraborg kan vara värt ett
särskilt avsnitt, innan vi övergår till en mer
översiktlig beskrivning av utvecklingen och
dess särdrag för de mer skogs- och glesbygdsbetonade delarna av landet i övrigt. I Skaraborg utvecklades djurskötse l och mejerihantering både snabbt och tidigt. Man var jämfört med en del andra län - särskilt
intresserade av nötkreatursrasernas förbättring. Kronan på det verket utgjorde S.
Flachs nya system för boskapspremieringen
som efter presentationen 1881 snart blev
standard för hela landet.
Enligt Liljhagen hade det första ostmejeriet för produktion av schweizerost anlagts
redan 1819 på Skofte by; Skaraborgs traditioner som ostlän är alltså tidigt grundade. År
1855, då antalet mejerier var ett rjugotal,
anställdes en agronom m ed skyldighet att
undervisa om ladugårdsskötsel och mejerihantering. 1861 besöktes länet av majoren P.
U. Gussander som på ett rjugotal gårdar
undervisade om sin bunk-metod. Hushållningssällskapet var också tidigt med att bevilja anslag och lån till anläggning av mejerier. I början av 1860-talet startades de första
bolags- och bymejerierna med hjälp av sådana lån. Några ideologiska/ kooperativa
villkor uppställdes inte; avgörande för stödet
var enbart en bedömning av om vederbörande hade förmågan att tekniskt och ekonomiskt föra verksamheten i hamn. De första
bymejerierna hade dock flera problem att
kämpa med: Bristfällig kunskap och teknik,
svårigheter att få jämn tillgång på mjölk
samt därav betingade ekonomiska besvärlighetei:96 År 1871 fanns det, trots stödet, endast
tre bymejerier kvar medan herrgårds- och
uppköpsmejerierna under 1870-talet hade
ett betydande uppsving. ljubileumsskriften
nämns att greve N. Posse på Vreten i samarbete med H. A. Lidholm i Stockholm 1876
startade ett mejeriföretag som blev ett av de

då störs ta t landet. Med huvudmejer ier på
aj u oner och dessutom 50- 60 uppsamlingsställen i olika delar av provlllsen ble,· han en

föregångare för många andra. "Exemplet smittade, och därför b/1m det, niim nog en tävlim ätt
storla bolags- eller uppkö/mnejeri. ••11
A,· 1890 var hela antale t mejerier i Skaraborgs län 115, varav 103 klassades som herrgårds- och endast fem som a ndelsrnejericr;
några är alltså odefiniernde. Derw förblir för
hela den period vi studerar signifikativt (ör
läoei, Något frams1åendc når de t gällde au
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tillämpa andelsprincipcn var man int6, ,11.ket
sena re också. kommer att belysas av siffrorna.
C. Lilj hagens formuk1ing a1L bo lags• och
uppköps-liksom herrgårdsmejerier "lw,jade i
swra 111ä,igder uf1pgl! i a11dels111ejerier" är al11så
knappast korrekt för Skar.iborgs läns vid kommande vid denna tidpunk1,•• Note rbart är
dClä att man u nder dessa tidiga årtionden
utvecklade sin ostprod11ktion i d e m å nga

undn-stor1J.f>pslutni11-gjrdn lräktt'us lantbrulwtr.. För

små p1ivara. m~ierien,a> vilken tradi6on man

alt erM/l(l flt

all1scdan des.~ fö rt viclaJ·e.

·" '" 1902 inbetalat r11 lttl<tf>P ph i 9.>:85 k,:

Vt ,lums amltlsml!jtri i Skarabor~ lrfo 1urr ttl m;
,nAnga .~om .ttartttdt si-11 ve,'ksm11ltfl p,f 1890-talPJ

"delaktii,oieubt'v•• • 1,,,de Wilgot Sva11t,s-
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Trots att hushållningssällskapet i länet vid
1890-talets början satte ned räntan på lån till
andelsmejerier till tre procent mot fyra för
bolagsmejerier förblev antalet andelsmejerier fortsatt blygsamt. En annan åtgärd som
var avsedd att främja inrättandet av andelsmejerier var att man i mejerikonsulentens
reglemente införde bestämmelser om att
han på rekvisition skulle hålla föredrag om
andelsmejerier, mejeriföreningar m.m. men
inte heller detta hjälpte på något mer påtagligt sätt i Skaraborgs län. Reglemen tsbestämmelser med denna innebörd infördes i flera
län; i sällskapens uppgift att främja jordbruksnäringarna fanns det inga svårigheter
att inrymma allt erforderligt arbete för att
utveckla andelstanken. Detta gällde ända
fram t.o.m. 1930-talets insatser; det är en
senare tiders företeelse att neutraliteten inte
skulle medge för sällskapen att arbeta för
kooperationens framsteg och utveckling. En
sammanfattning och provkarta av de många
åtgärder som hushållningssällskapen genomförde för att främja mejerihanteringen allmänt sett i landet finns i faktaruta V:2 i slutet
av kapitlet.
Det mest påfallande för Skaraborgs län
var att den ålderdomliga strukturen med
småmejerier bestod ända fram på 1930-talet.
År 1900 var hela antalet mejerier 338 och
den högsta noterade siffran 1925 var 442,
vilket då motsvarade 37 procent av antalet i
hela landet; det var också ostproduktionen
som möjliggjorde att denna struktur kunde
dröja kvar. Ännu 1934 låg antalet mejerier
fortfarande högt (333 st.) och antalet andelsmejerier var obetydligt.99 Ostmejeriema drevs
av privata mejeriägare som ofta var direkt
fientliga mot andelsrörelsen; länet var med
dessa utgångspunkter det för den kooperativa rörelsen mest hårdarbetade i landet.
Från den strax efter 1930 bildade riksföreningens (SMR:s) sida fick man "koncentrera
sin organisatoriska verksamhet på f orhållandena
inom Skarabmgs län". Detta innebar att SMR
exempelvis gick in som stödjande medlem i
en av de befintliga andelsföreningarna med
ett insatskapital på 100 000 kr, gav ett räntefritt lån på ett betydande belopp till fören202

ingen för dess finansiella sanering samt att
man fick köpa upp det ena småmejeriet efter
det andra eller träffa överenskommelser med
herrgårdsmejerierna om leveranser. 100

Praktiska och psykologiska
faktorer
I framställningen har några gånger ställts
den mer eller mindre retoriska frågan om
orsakerna till den långsamma frammarschen
för andelsiden i Sverige jämfört med främst
Danmark. Delvis har svaret på frågan redan
givits i det danska kapitlet liksom att förutsättningarna i Sverige redan belysts. Men det
föreligger dock alltjämt en oklarhet om ett
antal andra sammanhang som bestämde
utvecklingstakt och framsteg och som spelade en roll i processen. Vi skall därför närmast
gå in på en andra del av de grundläggande
förutsättningarna, nämligen de praktiska
och psykologiska faktorerna. Framför allt
gäller det de förhållanden som satte sin
prägel på vardagslivet för de enskilda bondefamiljerna och som dominerade levnadssättet samt föreställningarna och attityderna
till nyheter. I stort torde dessa faktorer
ursprungligen ha gällt hela den svenska
bondeallmogen; man hade sedan sekler levt
under likartade förhållanden, även om läget
i norr eller söder resp. skogs- eller slättbygder och därmed förutsättningarna klimat- och produktionsmässigt skiljde sig
ganska avsevärt. Längst kvardröjande var
dock dessa förhållanden - förutom i län som
Skaraborg - i de nordliga och skogrika delarna av landet; situationen i Svealands
skogsbygder och Norrland får därmed u tgöra grunden för den följande beskrivningen. Främst kan man då ta fasta på ett antal
faktiska förhållanden som rådde; de psykologiska faktorerna återspeglas av dessa och
de reaktioner som kom till uttryck från
bondeallmogen gentemot experter och de
nyheter de förmedlade.

Natura- och självhushållning
En av utgångspunkterna var att bondehushållet länge var ett självhushåll, kontanter

var en sällsynthet; de t krävdes lång tid av
teknisk och ekonomisk omställning resp.
förändringar av attityder och vanor innan
man var lösgjord från de gamla och inrotade föreställningarna och handlingsmönstren. I många delar av landet betraktade
manfolken koma och ladugården som något
nödvändigt ont; så var koma också- till skillnad från hästarna som skulle dra in de nödvändiga extrainkomsterna - "bondgårdens
styvbarn"; bonden själv motarbetade närmast att korna skulle gynnas; det fick i varje
fall inte ske på hästarnas bekostnad. Korna
fick hålla till godo med under vintern svältutfodringen och under sommarhalvåret
med skogsbetena eller fäbodvallarnas beten.
I de mer utpräglade slättbygderna kom
pengainkomsterna från åkern så länge
spannmål kunde säljas eller efter hand
(potatis)brännvin brännas. I lande ts nordligare delar hade dock animalieproduktionen större betydelse och dessutom var körslorna i skogen, åt bruken eller bolagen
viktiga inkomstkällor. När våren kom reste
man upp koma på benen och släppte dem
på de magra skogsbetena där de fick föda sig
bäst d e kunde.
Naturligtvis skiftade sommarbetena starkt
mellan olika lokaler och delar av vårt långa
och skiftande land. På många håll var
betena under normala år goda och avkastningen förhållandevis bra. Kohållningen gav
då sommartid ett överskott som inte kunde
konsumeras direkt i det egna hushållet; de
mer vakna husmödrarna fann därvid erfarenhetsmässigt att korna kttnde lämna avkastning - under förutsättning att de fick
något mer än den vanliga svältkosten. På så
sätt fick husmodern ett direkt inflytande på
i vilke n utsträckning köpstadsvaror kunde
anskaffas till hushållet; successivt smög sig
därmed också en ökad penninghushållning
in även hos allmogen. Det klagades ibland
från överhetens sida vid t.ex. lantbruksmöten eller i landshövdingeberättelser över
de "lyxvanor" i form av konsumtion av kaffe
och socker m.m. som började breda ut sig
bland allmogen. Detta utgör i sig tecken på
att självhushållningen var på tillbakagång.

Mjölken - bondhustruns revir
En annan viktig utgångspunkt var att ladugården och mjölkhushållningen var en hemmens privata sfär, "slående direkt under husmoderns häg;n och oinskränkta omvårdnad" 101

De tta betonas från många håll och har tidigare i framställningen refererats från Cederborgh. Mjölken var bondhustruns revir, något
som hon inte gärna gav avkall på. Skälet var
enkelt och påtagligt: De kontanta medel en
duktig bondhustru kunde få genom avsättning i staden, till lanthandlaren eller till
kringresande uppköpare av framfö r allt
smör men senare även ägg, var de enda hon
någonsin disponerade. Ofta var de också förutsättningen för att hushållet skulle kunna
bestå sig med de köpstadsvaror man ville ha
och behövde, sedan urminnes tider salt och
strömming, men också efter hand bl.a. de
nämnda "lyxvarorna" kaffe och socker m.m.
Dessa möjligheter släppte hon inte ifrån sig
i brådrasket. Därav kom det sig att frun i
gården under lång tid stretade emot att lämna mjölken till mejeri och också att hon ofta
var den mest rabiata motståndaren till
andelsmejeriet, när dess tid var inne. "Misstänksamhet och ovilja för sammanslutning var
länge ett hinder", trots att det var "lättare att fördubbla r11:jölkavkastningen per ko än fältskörden
per hektar". 102

Detta var också o rsaken till att det ibland
förelåg speciella svårigheter för sällskapen
och deras manliga företrädare och expertis
att nå fram med någon upplysning; samm an träden och undervisning var definitivt
inte någon naturlig kvinnoangelägenhet
förrän långt fram i tiden. Så länge självh ush ållet levde kvar på gårdarna och de nyare
driftsformerna var o kända, var trögheten
således mycket stor. Den statliga mejeriinstruktören Fr. Cederborgh, som vi ofta
möter i dessa sammanhang, reste bl.a. i Kopparbergs län 1874 och beklagade sig över att
männen inte var intresserade; ladugården
var kvinnornas sak. De senare hade han inte
funnit mottagliga för undervisning. "De trodde", påstår han "att han kom för att lära dem ett
nytt sätt att göra srnö1; 'om möjligt utan grädde' ".

Även från Norrbottens län redovisar Ceder203

borgh liknande bekymmer, t.ex. " ... att handledning tyckas kvinnorna icke vilja taga av en
man, ell.er av mig; utan därtill fordras en kvinnlig, med vilken matmödrarna lättare torde kunna
inlåta sig. " t03

Byggnadsbestånd, fäbodar och mjölkhantering
Andra förhållanden som försvårade en utveckling och förändring var det befintliga
byggnadsbeståndet. Från Jämtland talas det
om att de låga, trånga och mörka, ofta smutsiga och osunda stallarna och fähusen var ett
påtagligt problem. Den rådande inställningen kan också belysas m ed ett exempel från
Västerbotten från vilket landskap beskrivs att
vissa jordbrukare visserligen föregick med
gott exempel och inredde sina ladugårdar
tidsenligt samt skötte sina ~jur väl, meo de
var mycket få och allmogen var trög att ta
efter; med ett beklagande tonfall konstateras att "de anse som ett högmod att hava nästan
lika höga fönster i ladugården som på boningshuset." 104

Från flera Norrlandslän och Dalarna
nämns också fäbodsystemet som en försvårande omständighet. Vi har redan sett E.
A. Blomgrens argumentering för en "omreglering" av detta system i Hälsingland. I dessa
landskap var det otvivelaktigt så i många fall
att större delen av årsproduktionen av smör
och ost framställdes sommartid vid fäbodarna och att detta ofta skedde gemensamt,
under en slags primitiv kooperativ form.
Men man använde då också de mest primitiva metoder, som var vanliga i hemmahanteringen och de kunskaper och hjälpmedel
som stod till buds, d.v.s. de enklast tänkbara.
Länsmejerskan i Västernorrlands län berättar om hanteringens redskap och hygieniska nivå vid 1860-talets början: Mjölkärlen
var av trä, omålade, ej alltid ordentligt rengjorda. Mjölkbyttan och stävan kunde därför
infektera mjölken så att den kom skämd ur
ladugården. Detsamma kunde vara fallet
med kärnan; dessutom fick mjölken stå för
länge innan kärningen skedde, ostämnet
gick därvid upp i grädden och resultatet blev
ett dåligt smör. 105 Även från andra Norr204

landslän konstaterar den agronomiska och
meje1ikunniga expertisen med beklagande
tonfall att "mjölken sköttes fortfarande efter trågoch skåpmetoden, med vilken det är omöjligt att
framb1inga annat än högst underordnade ladugårdsprodukter". 106

Dålig sämja, skepsis och misstro mot
nyheter
Statskonsulenten Fr. Cederborgh noterar
också att sämjan bland mejeriägarna på sina
håll inte heller var särskilt god. I ett fall var
det mejeriet i Flarken i Västerbotten som var
på väg att falla ihop på grund av misstänksamhet och instruktören kom i sista stund
för att kunna rädda verksamheten. Den
ibland något tendentiösa beskrivningen
tyder på en viss animositet också hos rådgivarna/ fackmännen , som ju betraktade
den gammalmodiga inställningen som något
ganska efterblivet. Också på andra ställen
var samarbetet mellan mejeridelägarna
mindre gott. Från Gunmark meddelade
Rossing sålunda, att "en del av bönderna äro
nära ohjelpliga i afseende på begreppet och skulle
säkert gerna vilja hajva liqvid för mjölken, innan
de lemnat den till Mejeriet". I alla sådana tvister,

som oftast hade mycket obetydliga orsaker
men var skadliga för mejeriernas drift och
utveckling, måste hushållningssällskape t
fungera som medlare. 107 Något solidaritetsbegrepp som kunde utgöra ett sammanhållande kitt i gemensamma affärer existerade ännu inte bland bönder i gemen. Var
och en var sig själv närmast utom möjligen de
som fångats av tidskrifternas och konsulenternas nya budskap om en solidarisk arbetsform
på "gemensam" eller kooperativ basis.
I berättelserna från Västerbotten konstateras att det tagit nära 30 år att övervinna
misstron och skepsisen gentemot lantbruksskolans undervisning. På samma sätt var de t
med kunskapen om djurskötsel och mejeriverksamhet liksom ifråga om andra nyare
produktionsformer som förmedlades av
agronomer och mejerikonsulenter; de t tog
lång tid att övervinna de urgamla vanorna
och föreställningarna. Ibland framgår av
berättelserna drastiska exempel på trög-

heten och obenägenheten att acceptera
moderna brukningssätt och odlingsmetoder. Så berättar länsagronomen Berglund
förtrytsamt i en rapport 1888 att han under
sin vistelse i Gagsmark med stor möda sökt
lära allmogen att begagna lie vid kornskörden. ''De skuro sitt korn med järnkrokar ", säger
han, "och behövde tio personerför att utföra samma arbete som en med lie. "Förhållande var allmänt inom nästan hela Byske socken och
förekom även här och där inom socknarna
i Lappmarken, men mer sällsynt vid kusten. 108

Det nordliga läget - frost, missväxt och
okunskap
Norrbotten präglades i än högre grad än
övriga Norrlandslän av det nordliga läget, de
stora avstånden och andra ogynnsamma
betingelser. Svårigheterna var ofta utomordentliga att starta en positiv utveckling. Animalieproduktion, mest mjölk och smör, var
den med hänsyn till naturförutsättningarna
lämpligaste produktionsinriktningen; eftersom klimatet endast på sin höjd medgav
sådd av råg och korn var det beten och vallar som kunde ge avkastning. Ofta frös de
sådda spannmålsarealernas avkastning bort,
vilket också kunde förekomma i övriga län.
Svårigheterna för Norrbottens vidkommande sammanfattas i samband med hushållningssällskapets berättelse 1860 på följande
sätt:
• Låg bildningsgrad bland folket
• Språkförbistring i de finskspråkiga områdena
• Nomadfolkets (lapparnas) "rörliga lif'
• Byarna/ gårdarna kringspridda i ett mycket glesbefolkat och vidsträckt område
• Bristande kommunikatione r, särskilt inland-kust
• Brist på lämpliga skrifter för sko lning och
upplysning
• Bristande avdikning och iståndsättning av
såväl åker som ladugårdar
• Den ständiga risken att få grödan spolierad genom frosten. 109
Det vittnas också från en rådgivares sida
drastiskt på tal om förutsättningarna i Norr-

bottens län, att om man i Överkalix ställde
frågan om anläggning av bymejeri, skulle
man säkert av allmogen "möta ett medlidsamt
tillbakavisande, såsom foster av en hjärna, vars
normala funktioner råkat bliva störda. " 110
Okunnigheten om mejeriprodukternas användning var också stor menade man, vilket
föranledde rådgivarna att med illa dold förtrytelse rapportera att insikterna om ostberedning och -användning lämnade mycket
övrigt att önska. Från Över-Kalix rapporterades om ostens användning att "en klockardotter, till hälften mamsell, begärt upplysning om
vartill ost egentligen kunde användas och om den
icke helst borde läggas i kaffe". 111 Nu var inte
"mamsellen" så bakom som rådgivaren trodde; det var han som inte kände till att folket
i Tornedalen och Malmfälten sedan gamla
tider lagt "kaffeost" - just i kaffet.

Några Norrlandssällskap öppenhet för nyheter och ideer
Trots de nu senast relaterade svaga förutsättningarna och motsträvigheten hos bondefamiljerna i o bygderna är det dock i några
Norrlandslän man tidigt finner den öppenhet inför nyheter och framför allt nya ideer,
som man kanske så här långt främst hade
väntat sig i landets övriga delar. Från Västernorrlands län har redan nämnts att sällskapets dåvarande sekreterare pastor E. U.
Carleson redan 1862 införde artikeln "Om
by- eller distrikt-mejerier" i sällskapets handlingar. Den hämtades då ur J. Th. Bergelins
"Tidskrift för Svenska Lantbruket och dess
Binäringar" och refererades utförligt, vilket
också illustrerar hur informationen i praktiken delvis tillgick: Man lånade friskt av varandra och å tergav artiklar och notiser som
man funnit i andra tidningar och tidskrifter.
Carleson föreslog också 1862 att en belöning på 100 kr skulle utgå till det först
inrättade bymejeriet, e tt förslag som han
emellertid i första omgången fick avslag på
från förvaltningsutskottet.
Därmed gick artikeln och propån i förstone nästan oförmärkt förbi och det dröjde
några år till slutet av 1860-talet innan frågan
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,\ter kom upp. Som utslag av denna tidiga
inH.>rnunio11si.J1sa1s hade rnan <lock redan

under 186O-talet i deua lått bö,jaL taJa om
"•n 11y slt11,,:; ns.wH'iatirm flii- by11U!jerwr· men den
betraktades som en "lwppliis ·11N1gifl pil gnmrl
ttv l11H1niidrn.rnns qbr.nägt.nhet ". Pastor Carle-

snn ansåg dock att deL första mejetitt borde
ku11nn anordnas sommartid vid någon fäbod
och ,m cle, in le 111,rdc vara omöjligt för nå11ra '',tll11ds/1tl'SOIMI' .. . atllfllviignbri11g11 ,nfo1>m·
ittg medsht11 gm,mnr aj allmogen (rirordh<lud/it
rifdcnllh aug,lagtnl,~1 •. Det hela belyser au
pasmr Carleson i Yiis1emorrl,tnds läns hw.hållningssällsk~p var Mde ihättlig O(!h med
sin tid, s.\g brisu,,.na och m~ppade upp ny-

ht:le-r men kanske inte·var hel1 1nodern i .sin
uppfatu1ing ,m de, behövdes "stftndsp~rso-

n.;:.r'' ft... all ~ tadkounna någo1Jti.ng. 11'

Hössjö - första amlel.smejeriel i llllulel
Etl _r>tu· andra av dessa att.itydmässigt mer
ö ppna län .irJib11thmd nch Vä.~mrll<;>IL<m . En
annan situation rädd<.'"ån i 1.ex. Sk.'l.Oe "där

m,au ceclan ,risste l1ur m~jerihanrnring skuJ ..
Je gå till". I Västerbottens läns hushåUu,ngs•• llskap hack man som redan nåi11nts Lidigt
t1gi1 Lill sig de kooperativa ide-,rna och dis,
kutemde bland annat en "1-lushållsförcning
ror Ume· efter förebild av Väajö Hushållsbespariogsföreoing. Dessutom pnhliccmcle
man vid upprepade tillffi]lc:11 a,·µhlar um
sparhank1:r; folkbanker och "den nyare
udcns associationsväsende". Allm tidigast

når det gällde att gå till verket vai· man eme lkrcid ifråga om kovperaciva byrnejel'ier,
Smtskonsulemen Fr. Cc,derborgh hade ttnder LA60-t'llet bö,jal sin [jäJJSL som konsnlcnl l'ör de nordliga landskapen och talade
vilrmr ror de '1gc·mc11samm.a.. d1ifl:.~;formcrna
på 1rwjeriomddc1.. J Västerbotten medverkad e han vid till konmen Hl67 av ett i;,y11111jcd
i Hössjö strax söder om Vännä., i länets södfä del. N. C. Åsling a nger au deua m ejeri
förmodlige n kan berraktas svm ckt första
kooperativa bymejctiet i Sverige.'"
Genom att sekreteraren i .Jämdands liins
husbål lningssaJ lskap C. Cavalli n 1867 bevistade en Ian tbruksmfilc i Västerbotten fick
åwu liau d" nya i<leerna med sig hem.
Cavall in engagerade Cederbc,rgh föi· ""
f'l'ircli\sning vid lanLbruksmö tet i Bergs soci<cn iJämdaiad som.uiai-eu 1868. Dål"ll,r kom
det sig an lwc,perativ~ bymcjllrior Lillk,>111
åren 1867 och I 8(18 i båda dessa låo: utöver
l lös.~ö i Väs1erhouen anlades ytterlig-,,re ,vå
i Nysau:1 och <'LI i Lö,,1nger. IJäuulaud reagcrndt: b)"• 111ännc11 i M•:>r.sil c,ch Nas.snabba.,t pii de ny,i sig,ialerna. hl.a. lan1bnik.'lren
ouh .senare 1·ik:sdagsma,nu t1n C. Ericsson,
Myr.:kdgård. Dcu i-enodfacl e m1delsforme n
slog dock inte an i.Jfimc land i förslJI omgfmgen. I dcc·embc,· 186X upprättades kontrakt
hn'I det s. k. -Maje1'ib"lage1 l Mö1-si1", som v,ir
m1 samma 1yp som rlec i Väs(ei;bottcn å rc L
ro,·e nppran:ule Hössjö-mejelieL Sommaren
181>9 stan.ade yuerligare mejerie,· i Näs och
Wi.,r(!1'/N)(ll'11 wu· dl 1111 tle Mu
; /(lwtli I ,tOIII tl,,/igtl.':l lt(mt atl

bilda p,;mitivo koo/ternli1•n lrJmejerir,: Genom 1111J,ko11.otlM~
t,m Fr. Cedtr/J(}1g/1s Q('h , u
uiiJfetlml.11,iJk la;uli!,m:,/iugi
ins11J.ur tillkom Hö:i:Sfa'i Ay,\{it~
rn o,I, U:1~11g1n$ m.Jl. (ly_11IY
111tfa.-it1
11167 68. h
1869 V'll ,/t'I I/ags f/irt,r.c.

,1,.,,

(;rrn,~n,db)'" och Kvm1Ul)1, ;
8.rtrltii.sll samt GwJmui·r k,
'iJ<Pll~ff,,1. P6. bilden G,i,n,,wlh)'ns m"!}tr'I wm l1fla .Jiu ul>tk-

sm,rlrrtstid ILrw., ~um g,m,11n•
•'!'#Il kf1(Jp;.,;·t1liut by'm~j~ri nv
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Offe rdal. Sammanlagt tillkom ett tiotal bymejerier iJämtla nd. Skillnaden mellan bolag
och mejerifareningvar d ock inte påfallande i
detta stadium. Om dessa säge r statskonsulente n G. Liljhagen i e tt medde lande år
1901:
"Egentligen voro dessa mejerier andelsmejerie1; ty
hanteringen bedrevs i de flestafall endast med delägarnas mjölk och behållningen av de gemensamt
tillverkade och mestadels även gemensamt försålda f>roduhterna delades mellan delägarne efter
mängden inlämnad mjöl//." 114

Meje rierna tillkom m ed stöd från båd e
hushållningssällskapen och landstingen i d e
bägge länen dels i form av kontantbidrag till
inredning, de ls mejerskans lö n för fö rsta
året. De t svåraste problemet för de små m ejerierna i Jämtla nd var dock att de hade alldeles för liten och oregelbunden tillförsel av
mjölk; o fta fick de lägga ned driften sommartid, eftersom korna då drevs till fäboda rna. För år 1870 uppger sällskap et att ytte rligare sju mej e rie r tillkommit. Fö r att söka
råda bot mot bl.a. dessa problem och dessutom främja avsättningen av produkte rna
sa mma nslogs 1872 samtliga tio bymejerier
till ett mejeribolag under ledning av de n
nämnde G. Ericsson. På grund av de n i börj an av 1870-tale t starka skogsko njunkture n
blev dock både bymejerier och bolag utkonkurrerad e av skogsarb etarna som be talad e
så bra för mjölken vid gårdarna (upp till 4050 öre per kanna) att de t inte lönade sig att
skicka d en till mej e riet. 1I "
I Väste rbotten reste konsule nte n Ced erborgh upprepade gånger de närmaste åre n
och sammanlagt 18 bym ej erier tillkommer
gen om sällskap e ts be mö da nden, bl.a . vid
Gummark i Ske llefteå, Gammelbyn och
Kvarnbyn i Burträsk sam tAfvan i Lövånge r.
De n eventue lla koope ra tiva inne börde n i
dessa sammanhang finns dock inte re d ovisad på samma sätt som för Jämtland - ända
tills C. Bernha rdsson på 1990-tale t redovisar
sin grundligare ka rtläggning av mejeribildningen . Av B. En a nders jubile umsbok och
även meje1istatistike n fö refaller det som om
den elle r de ansva riga i de tta län inte direkt
slog vakt om de koop erativa driftsformerna

eller fra mhöll de ras specifika "gemensamma" karaktär. Genom medverkan av länsagronomen H. F. Rossing bildades efter ett
pa r år "Westerbottens Mej e ri-Aktie bolag",
som upptog samtliga befintliga bymejerie r
som "huvudstationer" för verksamhete n
men d etta bolag var h elt kortvarig t. Vaktslåendet om de n koope rativa driftsform en
framstår hos t.ex. Enander inte som något
förstaha ndsintresse utan konturerna därav
förbleknar; det vanliga tycks vara att driftsformerna efter hand övergår till enkla bolag.
För Västerbotten s län h ar dock arkivarien
C. Bernhardsson gjort en helt unik kartläggning av bl.a. mej eriföreningarnas/bolagens
tillkomst. Allmänt utgår B. från att den gängse forme n frå n sta rt varit mejeriförening
(fast ma n enligt tidens sed och terminologi
kallade de m för "bolag") B. säge r också att
en förening efter e tt antal år kan ha övergått
i privat regi för a tt senare å terbildas till förening eller omvänt; skillnaden mella n "enkla
bolag" och före ningar var inte heller särskilt
på taglig, när företaget byggde på samarbete
mellan e tt antal bönder i en b y som blev
delaktiga i samarbe te t med e tt antal lotter. l
fem (synliga) fall förekomme r också att förening bildats men inte resulterat i att mej eri byggts och mej eriverksamhet startat. I16
B:s. kartläggning inne bär också till skillnad mot tidigare använda siffror a tt h a n
redovisar samtliga bildade m eje riföreninga r / -bolag, meda n statistikens siffro r redovisar vid olika tidpunkter verksamma mej erie r. För a tt få fram j ä mfö rbara siffror borde
B:s bildade före ningar reduceras m ed de
Tabell V:2. Sammansl.ällning av förtecknade mejeriföreningar i Västerbotten.

Bildade

Bildad e

1860-1879
1880- 1889
1890- 1899
1900-1 909

18
33
12
JJ

Summal860-1909 74

1910- 1919
1920-1929
1930 o. senare
Inget år angivet

LO

21
17
5

Summa 1910 o. sena,-e 48

Kiilla: C. Bernhardsson 1994. "M ejeriverhsamhet i Västerbotten",
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upphörda, nedlagda · och sammanslagna.
Detta är dock en besvärlig process genom att
tidpunkterna för de sistnämnda förändringarna visar stor variation och förmodligen
också osäkerhet.
För att få en grund för jämförelse med i
detta sammanhang i övrigt använt siffermaterial , d.v.s. Liljhagens för perioden
1890-1910, Lantbrukskalenderns 1908/ 101915 och SCB:s siffror från 1915 har ovanstående gruppering av B:s uppgifter gjorts
(tabell V:2). Före 1880 skulle således 18 föreningar ha bildats och därtill fram till 1900
ytterligare 45, vilket ger 63 bildade föreningar. Summan fram till 1930 blir 105; av intresse är också utvecklingen efter 1930, eftersom hela 17 mejerier nybildades efter denna
tidpunkt. Därefter vidtog tidevarvet med
rationaliseringar och en ständig minskning
genom nedläggningar och sammanslagningar. Under hela perioden förekom således en fortgående "levande process" i
form av tillfälliga eller slutgiltiga nedläggningar, ombildningar, sammanslagningar
och nybildning, som leder fram till att antalet verksamma mejerier vid de olika tidpunkterna framstår som högst realistiska.
Skillnaderna mellan siffrorna totalt sett och
för resp. år är i varje inte så stora att de tyder
på några tveksamheter i någondera av skrifterna.
Enligt den officiella statistiken är antalet
totalt åren 1890, 1900 och 1910 enligt grundtabell V: 1 43, 30 resp. 33 verksamma mejerier; för 1915 uppger Lan tbrukskalendern 39
verksamma mejerier, vilket antal fram till
1920 reducerats till 34. Enligt SCB:s siffror
är antalet verksamma mejerier 1920 och
1930 båda å ren 34; en topp in träffar 1925
med 46 verksamma mejerier. Inga av dessa
siffror förefaller otänkbara eller felaktiga;
med normala felmarginaler/ osäkerheter
kan de mycket väl vara realistiska i förhållande till B:s mer ingående inventering och
omvänt. Nedläggningar var vanliga över
hela landet under första världskriget och
åren fram till 1920. På ett par punkter
avviker siffrorna för Västerbotten från de
"normala" rikssiffrorna: de högsta talen för
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nybildning inträffar redan under tiden 18701890, medan den mest intensiva nybildningen av andelsmejerier eljest inträffar åren
1890-1910 (Se följande avsnitt "Mejeriutvecklingen i siffror"). Den andra punkten är
antalet andelsmejerier som enligt statistiken
ligger lägre under hela perioden, medan B:s
kartläggning som redan nämnts utgår från
ett annat antagande. Dock finns det andra
uppgifter i omlopp innebärande att mejerier på någon slags bolags- eller privat basis
skulle ha bildats redan 1864 vid Gunsmark
och 1865 i Burträsk "men dessa uppgifter ha ej
vunnit bekräftelse vid denna undersökning"som
författaren till jubileumsskriften B. Enander
anmärker; detta kan dock mycket väl ha varit
fallet. i 11

Aktiv marknadsföring ger framgång
Även om den kooperativa karaktären till
synes avklingar i Västerbotten (vilket i någon
mån dementeras genom B:s kartläggning)
hade man dock i början av 1880-talet lyckats
uppnå en någorlunda framgångsrik mejerihantering oavsett driftsformerna. I historiken beskrivs utförligt hur den delvis avsomnade mejeriverksamheten från 1870-talets
mitt reorganiseras, främst genom att sällskapets ekonomi förbättrades och genom
landshövdingen Wästfelts energiska ledning. Bl.a. företog landshövdinge n personliga inspektionsresor till samtliga mejerier. 118
Under 1880-talet utvecklades den vidare så
pass positivt att den "skänkte sina idkare mycket
givande vinst". Man gör också från Västerbotten mer metodiska och framgångsrika insatser för att marknadsföra de produkter
som mejerierna åstadkommer.
Det är alltså värt att notera att hushållningssällskapet i detta län inte bara sökte
förbättra produktionen utan också gjorde
insatser för dess avsättning långt utanför
länets gränser. Sällskapets mejerikonsulent
J. F. Nyberg gjorde exempelvis för länets
räkning en resa till England för att försöka
avsätta svensk Västerbottensost. Resultaten
av resan utföll emellertid inte fördelaktigt.
Den ost som vi sätter värde på, säger mejerikonsulenten, nämligen den med stark och
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utpräglad smak, kan inte fördragas av engelsmännen. Lika negativt blev mottagandet
av Västerbottensosten i Spanien; Robertsfors
mejeri försökte 1892 med hjälp av den
mångfrestande L.O. Smith introducera den
i detta land. Slutsatsen blev dock: "Även i
spanjorernas smak var norrlandsosten för amper
och för kärv. 119 Sällskapets åtgärder för marknadsföringen av osten från länet omfattade
också en ostdepå i Stockholm; inom Sverige
hade vid den tiden Västerbottensosten fått
ett stadgat gott rykte. År 1881 bad F. Unander i egenskap av då nybliven sekreterare i
Lantbruksakademien att få en beskrivning
på den "sötmjölksost" som bereddes i Västerbotten och "vilken har ett synnerligen gott anseende".120 På hemmaplan klagar dock länsagronomer och Iänsmejerskor länge över att
"den stora massan djurägare svältföda alltjämt
sina djur".

där han upprättade ett försöksmejeri. Avtalet innebar att sällskapet uppköpte mjölken
till ett fast pris av fäboddelägarna och drev
mejeriet som egen rörelse under sommarmånaderna. Över skötseln och driften fördes fullständiga mejerianteckningar och
räkenskaper så att man vid försöksperiodens
slut kunde räkna ut resultatet. De n ärmast
följande åren utvidgades försöken till ytterligare två fäbodar. Som resultat summeras
att smör kunnat tillverkas med fullt samma
eller närmast bättre utbyte jämfört med de
vanliga bymejerierna; däremot låg utbytet
sämre till ifråga om sötmjölksost. Ett av de
viktigaste sätten att upphäva många av nackdelarna med fäboddriften var, enligt Rundgren, att "driva den gemensamt i sammanslutning". Därigenom kunde driftskostnaderna
reduceras på samma sätt som vid bygdemejerierna. Rundgrens huvudbudskap är122:

1880-talet - kooperativ drive i Jämtland

"Sammanslutning, centralisation är
tidens lösen; hvad ej den enskilde mäktar utföra, det är en obetydlighet för
många gemensamma krafter."

För Jämtlands vidkommande får dock den
korta kooperativa pionjärperioden under
slutet av 1860- och början av -70-talen en
fortsättning under 1880-talet. De goda förutsättningarna för mjölk- och mejerihanteringen i detta län ledde till att det 1885 åter
fanns 17 nya mejerier i verksamhet och ett
par år senare hela 27. Då hade också mejerikonsulenten P. Rundgren tillträtt sin tjänst,
vilken ungefär samtidigt utökades med uppgiften som föreståndare för den nystartade
mejeriskolan vid Huså bruk. Rundgren
argumenterade flitigt för d en "gemensamma" mejeridriften och anförde i t.ex. årsredovisningen för 1886 att grundtanken vid
anläggningen av bymej erierna h ade varit
den, att "leverantörerna skulle vara delegare i
mejeriet". Där skulle man alltså gemensamt
för en eller fler byar ta emot mjölk och förarbeta den "till i handeln begärliga produkte,: " 121
Ett av de i Jämtland påtagligaste problemen - fäboddriften och den ringa tillgången på mjölk sommartid - sökte Rundgren
energiskt finna en lösning på. För åren
1887-88 lyckades han å sällskapets vägnar
träffa en uppgörelse med de bönder som
drev fäboden Prestbodarne i Oviksfjällen,

P. Rundgren lade alltså under några år på
1880-talet ned ett energiskt arbete i Jämtland på att praktiskt visa att by- och fäbodmejerier i kooperativ form lönade sig. I
början av 1890-talet lämnade han dockJämtland och blev mejerikonsulent i Västmanlands län; det var möjligen ganska slitsamt
att försöka rå på de djupt rotade fördomarna, avstånden och misstroendet. Men exempletJämtland visar dels på den tidigaste mer
långvariga arbetsinsatsen för den kooperativa driftsformen , dels också att enskilda person er med stark övertygelse och energi kunde uträtta ett betydande pionjärarbete trots
de blygsamma förutsättningarna ute i glesbygderna. Detta exempel är med de givna
premisserna avsevärt mer intressant än
Hvilan, där en skolad person med hög utbildning och möjligheter att delta i såväl
nordiska som internationella konferenser
och därtill Danmark nästgårds var den agerande; dessutom möjligen understödd av
flera betydande resurspersoner inom nära
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avstånd. Statskonsulenten Fr. Cederborgh
och mejerikonsulenten P. Rundgren iJämtland är avsevärt intressantare som föregångare och innovatörer än den "innovative"
folkhögskolerektorn L. Holmström vid
Hvilan! De båda förstnämnda arbetade i
praktiken ute i obygderna med att bryta ny
mark. Men typiskt nog har ingen brytt sig
om annat än att upprepa mantrat att "mejeriet vid Hvilan i Skåne var det forsla andelsmejeriet
i Sverige".

Även Västernorrland och Dalarna
I Västernorrlands län fortsatte också "den
nitiske" sekreteraren i sällskapet pastor E. U.
Carleson en envis verksamhet. Vid slutet av
1860-talet utsändes han som kunskapare till
Västerbotten för att inhämta de kunskaper
som där nu hade börjat visa sig i framgångsrik verksamhet. Efter detta beslöt sällskapet
anvisa 1 000 kr att med 200 kr per mejeri
stödja anläggningen av bymejerier. Och de
skulle inte, som Bergelin så nesligt slutade
sin artikel, vara uppköpsmejerier utan kooperativa föreningsmejerier. Det första försöket vid Brunne i Stigsjö socken 1870 fick
dock efter elva månaders lönlösa strävanden
nedläggas, beroende på "husmödrarnas obenägenhet" och "bolagsmännens oenighet".
Från 1870-talets mitt beskrivs också att
"flera lantbruksföreningar (inlämnat) ansökningar om understöd till anordnandet af bymejeri,er". Tre föreningar fick också sådana anslag
men alla misslyckades. Förutsättningarna i
Västernorrland var tydligen avsevärt ogynnsammare än ijämtland och Västerbotten.
Statskonsulenten Cederborgh reste dock
under årtiondet upprepade gånger i länet
och höll föredrag om kreatursskötsel och
mejerihantering. Detta jämte den nytillträdde länsagronomen A. Löwenhielms insatser
resulterade i att det några år in på 1880-talet
tillkom bymejerier från början i länets norra del. 1887 hade sammanlagt 17 mejerier
startats och i jubileumsskriften karakteriseras de så "att de voro byggda på andelsprincip,
som dock ej var fullt genornford". 123
I Dalarna hade man på tidigt stadium ett
slags samdrift i fäbodsystemet. Kullan, den
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kvinnliga djurskötaren, var då ofta gemensam för flera gårdar eller hela byar. Även
mjölkens förädling var i sådana fall en gemensam angelägenhet. I detta landskap, där
fäbodsystemet var vanligt, förekom otvivelaktigt tidiga primitiva gemensamma driftsformer; dessa kom i ny tappning när de s.k.
källmejerierna på 1880-talet blev vanliga. I
Transtrand i nordvästra delen av landskapet
fanns hela 24 sådana och i Våmhus i närheten av Orsa inalles 15. Vid dessa "slog man
sig samman om en gemensam kulla för tillsyn av
djuren. Mjölken förädlades gemensamt, och produkterna fördelades efter den mjölkmängd, var
och en levererat". Det skedde således en slags
"reformering" av driften vid fäbodarna och
''en återgång till kooperativ drift", vilket innebar
en bekräftelse på och ett återupplivande av
den gamla samdriften inom ramen för byalagen som förekommit vid fäbodarna p å
tidigare stadier. Även här har vi ett sammanhang som det skulle vara av intresse att ytterligare studera. 124
Redan 1890 fanns i Kopparbergs län enligt författaren till jubileumsskriften totalt
57 mejerier, varav 11 var andelsmejerier;
ytterligare ett exempel på att de nya företagsformerna accepterades tidigare och lättare i landets nordligare delar än i de södra
och mellersta. 125 Dessutom kan av mejeristatistiken för 1890 utläsas att det var Västernorrlands län som vid denna tidpunkt
kunde uppvisa det högsta antalet andelsmejerier med 13 sådana; de därnäst närmast
följande var Gotland och Kristianstad, båda
med 9 m~jerier. !Jämtland fanns 1890 endast 7 andelsmejerier; det var kanske fallet
på grund av att detta var "i skarven" mellan
två mejerikonsulenter med delvis olika tänkande och produktionsinriktningar för mejeriverksamheten.

Samband byalag-bymejerier
N. G. Åsling ger ytterligare en intressant
aspekt på den tidiga föreningsbildningen,
då han ser denna som en mer eller mindre
direkt fortsättning på samarbetet i de gamla
byalagen. Sådana samband kan naturligtvis
bäst beläggas genom att ta del av lokalt ma-

terial. 121; Ett sådant vittnesbörd redovisas
också i krönikan om mejerihanteringens
utveckling i Jämtland, nämligen att mejeristämman för Lockne mejeribolag även fungerade som bystämma där andra frågor än
mejeriangelägenheter dryftades. Man diskuterade bl.a. snöplogning, betesfrågor och
vägfrågor av annat slag liksom man möjliggjorde anläggning av ett mindre badhus på
en del av mejeritomten. 127 Lockne mejeribolag är upptaget under rubriken "Mejeriföreningar" i den första upplagan av Lantbrukskalendern 1908/ 10. 128 Av beskrivningarna av
de tidigaste insatserna i Västerbotten framgår också att sällskapet träffade överenskommelse med byalaget it.ex. Hösajö m.fl. byar
om villkoren för den då igångsatta driften av
bymejerier; t.o.m. landshövdingen A. Wästfelt själv var ute på byastämmor för att tala
för bättre mejeriskötsel.
En liknande variant berättas från SiUansnäs socken i Dalarna där flera mejerier tidigt
startades. I Alviks by var det byastämman
som tog beslutet om mtjeriet och byalagets
medlemmar ingick samtliga i mejeriföreningen, vilket säkerligen var fallet på flera
håll. 129 Även här kan man således tala om ett
slags samband eller kontinuitet mellan byalagssamarbetet och de nya kooperativa
arbetsformerna. I vissa trakter menade man
också att mejeriet var en kommunal angelägenhet och en del mejerier kom till stånd
på denna grund; förebilden härtill kom också den från Schweiz. Det syns dock som om
sambandet/kontinuiteten existerade i högre
grad från Dalarna och norrut m edan motsatsen tycks gälla för landets sydliga och
mellersta delar, där skiftena och den tekniska utvecklingen i övrigt gått längre. Endast
mer djupgående studier av mejeri.utvecklingen kan bringa större klarhet i dessa sammanhang.

Det industriella genombrottet
Om vi på nytt övergår till den m er övergripande och generella utvecklingen för landet i sin helhet får vi så här långt också en
annorlunda och mer positiv bild av uppfatt-

ningar och reaktioner. Utgångspunkterna
för framställningen blir nu åter d en mer
riksövergripande syn, som kommer till
uttryck från Lantbruksakademien, på de
allmänna lantbruksmötena och i tidskriftsinformation och -debatt på riksplanet.

Mer förutsättningslös diskussion
Från 1870-talet får nämligen diskussion,
frågor och reseberättelser en annan karaktär. Ifrågasättandet och tveksamheten till
nya arbetsformer, som ofta kom till uttryck
särskilt i Syd-Sverige, avlöses nu av en mer
förutsättningslös debatt om teknik och företagsformer, eftersom exemplen från allt fler
länder och även den inhemska utvecklingen
pekade i två bestämda riktningar när det
gällde mejeridriften: Den ena var att storföretagsformerna ("fabriksdriften") med
den nya teknikens hjälp var på stark frammarsch. Den andra innebar att man för de
små lantbrukarnas del på allvar måste eftersträva en realistisk lösning på gemensamhetsdriften för att de inte ohjälpligt skulle
hamna på efterkälken ifråga om mjölkproduktion och dito förädling. Vittnesbörden
om de framgångsrika gemensamma driftsformerna blir också alltfler. Vid det allmänna lantbruksmötet i Göteborg 1871 har
frågorna också fått en annan ton, utformning och inriktning; om man så vill en mer
förutsättningslös karaktär:
"Hafva de större mejerier, hvilkct genom bildandet
af aktiebolag blifvit inrättade, motsvarat det afsedda ändamålet? Huruledes böra distriiltsmejerier
ordnas fiir att vara ändamålsenliga, och hvillwn
erfarenhet har vunnits om de i vårt land anlagda
by-och distriktsmejerier?" 130

Av debatten framgår att man nu bö rjar bli
mer överens om att en orsak till att de privatdrivna distriktsmejerierna inte blivit den
framgång man hoppades på ligger "... deri
att producenterna icke äro delegare i mejeriet och
således hajva mindre intresse af affärens gång"
(A. Nathorst). ProfessorJ. Arrhenius i Lantbruksakademien hävdar också att för att
mejerierna skulle vinna önskvärd framgång,
vore det nödvändigt, att föreningsprincipen
tillämpades. Om de stora bolagsmejerierna
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sägs att de hade medfört en "ofantlig nytta"
för de omkringboende jordbrukarna. 131
1871 skriver C. Juhlin-Dannfelt, som
redan nämnts, en artikel i Lantbruksakademiens tidskrift från sin resa i England och
USA om framställningen av smör och ost i
dessa länder och säger bl.a. att samtliga leverantörer böra vara delägare av ostfabrikerna
för att undvika förfalskningar och att både
ryssar och amerikaner tillämpar "... föreningar mellan närboende lantmän för att driva mejerier". C.Juhlin Dannfelt redovisar från USAresan att "bolagsmejerier" byggdes redan
från 1850-talets början och att det numera
( 1870-talet) finns 100-tals. Mjölkproducenterna i USA är delägare i mejeribolagen i
förhållande till storleken på gårdarna eller
antalet kor. Skildringar av detta slag blir vid
denna tid allt vanligare. Som synes har företagsformerna oftast mer eller mindre kooperativa drag men terminologin som används
i olika sammanhang (såväl utomlands som i
Sverige) vet i regel ännu inte av något annat
associationsbegrepp än "bolag". 132
C. Juhlin-Dannfelt informerar också i
Akademien om Mälarprovinsernas Mejeri
AB som det främsta exemplet på framgångsrik svensk stordrift. I. Kylberg formulerar sig
på ett positivt sätt från en resa i Österrike:
"Mejeriassociationsideen den lyckligaste ... "Fr.
Cederborgh gör åter en resa genom England, Holland och Danmark och återkommer med ingående beskrivningar. I England
har varje distrikt sin "Dairymens Association", d.v.s. en lokal mejeriförening. "Bolagsmännen" är alla mjölkleverantörer och
efterlikvid eller vinst utgår efter avlämnad
kvantitet mjölk. C. Juhlin-Dannfelt gör 1873
ett besök i Irland för att studera smörprovning och -klassificering samt den smörbörs
som irländarna inrättat för att söka eliminera
nackdelarna med de många småproducenterna; han konstaterar också en viss "brist på
renlighet" i de irländska mejerierna, varför
konkurrensen därifrån inte vore attfrukta. 133
År 1871 rapporteras att den svenska smörexporten för första gången överstiger importen; av smör exporterades 54 679 centner
(centner= 100 skålpund eller 42,5 kg) medan
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47 400 centner importerades. 1875 uppges
dock att mejeribolagen lämnar smör av
ojämnare kvalitet än förr; möjligen en indikation på att allt inte bara var frid och fröjd
med den på privat basis tilltagande industrialiseringen och kommersialiseringen. För
1875 konstaterar även Lantbruksakademien
i sin årsredovisning att mejeribolagen lämnar sämre och ojämnare smör än förr; i övrigt är inriktningen i alla hushållningssällskap detta år husslöjd och husflit och det
enda inslag i tidskriften som avser mejerihushållning är länsmejeristen i Västmanland
W. Rehnströms föredrag i ämnet i Lantbruksakademien.
År 1877 är Fr. Cederborgh åter ute på
upptäcktsfärd i Tyskland, Schlesvig-Holstein,
Schweiz och Danmark och återkommer
med de uppmuntrande beskeden från
m~jeriutställningen i Hamburg detta år att
Sverige och Finland i smörtillverkningen nu
låg före Schlesvig-Holstein men ännu inte
nått ifatt Danmarks förnämliga mejeriproduktion. De allra största framstegen hade
mejerihanteringen i Finland gjort. I kantonen Freiburg i Schweiz hade ett mönsterysteri besökts och vidare kunde Cederborgh
vittna om de "vandringsföredrag" som i
Schweiz efterfrågades av de mindre lantbruks- eller mejeriföreningarna i landets
olika delar, d.v.s. en förebild till våra senare
tillsatta vandringsrättare ute i bygderna. 134
Även länsmejeristen P. G. Westberg gör efter
sin studieresa bl.a. till Schweiz och England
reflexionen att " ... i ingen del af Sverige vore
bymejerierna så på sin plats, som i de norra länen,
ty byarna ära der i allmänhet större än i mellersta
och södra Sverige ... " 135
Vid det allmänna lantbruksmötet i Malmö
1881 diskuterar man framför allt undervisningen i mejerihushållning samt den tekniska revolution som separatorn, centrifugen
och övriga mejerimaskiner medfört. Inledaren prof.J. Arrhenius framhåller att mejerihushållningen hos oss under senare tiden
gått ofantligt mycket framåt, bl.a. beroende
på den tidigt inrättade mejeriutbildningen
och de två statliga undervisarnas insatser (A.
Nathorst och Fr. Cederborgh). Nu krävdes

dock ytterligare resurser i form av länsmejerister efter dansk modell och som man
redan hunnit anställa i t.ex. Skaraborgs,
Västmanlands och Kopparbergs län. För att
utbilda dessa undervisare krävdes nu en
högre mejeriskola, vilken tanke också väckts
i Lantbruksakademien.
Från flera län konstateras dock fortfarande att "mejerihanteringen vill ej ta fart bland
allmogen". Det är också nu man börjar hävda
att manliga mejerister måste utbildas, eftersom de kvinnliga, främst på grund av det
tunga arbetet i mejerierna men även av
andra skäl, t.ex. industrialiseringen av mejeridriften, inte längre anses vara de enda
lämpliga. Det gamla tänkesättet att mejerinäringen berodde på kvinnornas helhjärtade satsning var inte längre allenarådande. 136

1880-talet: Begynnande självprövning
Trots de så tidigt uttalade insikterna att gemensamma mejerier vore den bästa företagsformen för mejerihanteringen i Sverige
hinner emellertid även följande lantbruksmöten i Stockholm 1886 och Göteborg
1891 gå av stapeln utan att företags/ormen
blir föremål för någon genom- eller övergripande diskussion. I stället diskuteras
1886 boskapspremiering- en nog så viktig
fråga-, avsättningen av ladugårdsprodukter och de problem som överskottet på
skummjölk vid mejerierna skapat; frågan
ställs om inte svinskötseln bättre borde
uppmärksammas. Samma år intas i Tidskrift för Landtmän en artikel av en dansk
"herr arrendator Vinkel", presenterad som
en av Danmarks främsta mejerimän (men i
andra sammanhang okänd) m ed den provocerande rubriken: "Bör man tillråda de
mindre mejerierna att upphöra och i stället upprätta bolagsmejerier?"
Det han ställer mot varandra är å ena
sidan små gårdsmejerier med husfrun som
produktionsledare och å andra sidan mejerier omfattande upp till 400 kor, drivna som
fa:lles- eller andelsmejerier. Resonemanget
på vägen mot slutsatsen att andelsmejerier
kan rekommenderas torde dock ha satt åtskilliga myror i huvudet på de svenska läsar-

na; allra helst som det lämnas den föga upplysande redaktionella förklaringen att det i
Danmark finns "två slag af bolagsmejerier, nämligen 'andels- ogfcellesmejerier' ". Redaktionen
önskar dock kunna återkomma med utförligare beskrivning av andelsmejerierna som
"verkligen Jörtjena all uppmärksamhet". 137 Så
långt hade man mot senare halvan av det
krisartade 1880-talet kommit i redaktionen
för landets förnämsta lantbrukstidskrift och lantbruksinstitutet vid Alnarp - efter att
sakkunskapen på mejeriområdet och statskonsulenterna under flera årtionden entydigt förordat den kooperativa eller, som
man oftast valde att kalla den, "gemensamma" företagsformen .
Inte heller i övrigt förefaller tillkomsten
av "Tidsk1ift för Landtmän" 1880 med de två
nämnda framträdande personerna som
huvudredaktörer alldeles lovande (professorerna H. Winberg och N. Engström, Alnarps
lantbruksinstitut). Ett exempel: Så här långt
hade en betydande smörproduktion som
framgått nu kommit till stånd; de led som
fattades i handelskedjan var de egna smörförsäljarna och en tillförlitlig smörnotering.
I brist på detta såldes det svenska smöret i
stor utsträckning via danska grossister och
var det av god kvalitet fick det beteckningen
"danskt smör" innan det anlände till England. Professor H. Winberg argumenterar
emellertid i Tidskrift för Landtmän 1890
emot en exportförening för svenskt smör
till England med bl.a. följande synpunkter.
Han kan inte undgå att hysa tvivelsmål om
den föreslagna vägen samt manar till försiktighet me d att inslå p å "en handelsverksamhet, som utgår direkt från producenterna". Han
tror att lantbrukarna inte kan umbära den
kunnige och ajälvständige köpmannen såsom mellanhand och att personligt förtroende och gamla traditionella förbindelser
spelar e n alltför stor roll inom handelsvärlden. Resultatet skulle - om kommissionseller föreningsstyrelser skulle försöka avsätta produkterna - bli att producenterna
erhöll mindre än förut och att vinsten skulle stanna - i engelsmännens fickor. Detta
skulle "undergräva den skandinaviska smör213

Efoco LEoN,\/lo Oss1A1< WiN••~c (18!141926) från Kristi,w511ld ägna_(le sig från
början a, historia och stat.kunskap; ha,11
doktorsavhandling g.illde "urtima r iksdagen i Örebro I$ I 2". Redan vid promotio11cn hade han dock övc.rgån ull jorclbn,1kssturuer 1>c:h f{enomgid, 1870-72 Alnarps
lantbl'llksinstitnt. Han var en Lid aktivjordbrukat'e mer, knöts I 88f> i.iU ,\Jnarp som

förcstånda.c:e mcc-1 professors natnn. Sam..
tidigt under\'isadc han i lantht1shållni"~•
lm«:lj1rrsskö~el o~b lantbrukers eko11om1.
Vid instilutets omorganisation blev han lek1or i lnmlju.r.;lära o.c b från 1903.rekwr. l)en
si:$t11ämn.d a gansten lnnc;hade han l 25 år
och ]nlade därvid stora fönjänster rör insticmeL, nyskapandt!. Hltn var också un<ler
måXJg3 lr ledamot a\' hushå,llni11gssällskap~ts '°" "~ltnings1mkot1., ordförande i st:y·
.-clsco för siil lskl\pets mjölkl;ontrollf6reningar uC:h för frökon1 ro11austahe11 i lå11,:e1.
Han mgaV' från 1880 tillsammans m~d N.
EogsLröm "1'jdsk1in rörl..a.ndun3n., i. vilken

b:m ~~rt'.v en mångd ledare, uppsatset oe,h
utrcdni·ngari sina främsta äm nen. Ticl$krif•
ten Kunde 1,U1dc.r hans. lcdru11g 1·ä.knas som

laude1s ledanile lambrnl;stidskril't. (Sven;,ka Mä:n och Kvinnor 8 •· 3921). 'I-

li1u1del11 ', u:1gOL som han i rict ansett sig böra
varna tör.lM

Eft"r ctcua ncgat11'(/ kr11islsa in5h1g skall
<lod, konsrnteras a tl tidskrifternas in,-atse1·
under 1680-rnle t bfu:ja,· f:\ en något ar,nor•
lnnda karaktä l', vilket delvis redan aMyus.
Na.rmast skall

cl"' n;,fan sagda kompleueras

med e n fortsatt noggrannare genomgång
framför a llt av den tongivande Tid.tl1rifl for
La11tll111ä11. I första mmlrCL av de.nnll Liclsk1ift
18$0 tTnos en artikel med rubriken "fat o rd

i rnejcrifrågan". Sign<1.turtn •0 , som är obt'·
kam- men liksom också den nedan omtala de v-ålinfönnt11·ad - ,ill med artikeln 'il//1.,a ,n
sm11/r, i värhelsthomet • med avscenoe på
m~jerifrågan. Han konstaterar inledningsvis

all i Daomark arbcca.r man med en nästan
fc:bcraktig iw.- på all främja

od,

LLtveckla

111ejeritlrlfLe n i form av andelsmejcrier. Vi

måste därför,såge1· s1gnaniren, vånda blicken mot vän egcr land o c h ställa frågan:
"Hv11d gii,.11 vi hiirfor samum sal:. somjlfr oss är
11ii/ .1,I viklig som farv&mgrannar .•. "och kan
äver, vi glä(lja oss år en tidsenlig r.-,ungång i
v:\r m~jcril iauteri ng? Vi kan se berömvärda
bemödanden , fort5':1uc.r han, men vi kan
inL~ undgå a ll se följande omständigheter:
au var .rn ejerihanceii ng i !-in helhet icke
arbetar med den fra111gåJ1g, den kuu(le och
bord"; atl dess produkter icke har den ens·
artade karaktär och jämna godh.:t som
marknaden kräver och atl den miu.sta delen
av dem finner vägen till Englandsmarknatlcm under egen tlagg. Vi m~ste ciärlör gå till
oss ajålva och kritlskt gra nska våra lusal.lier
o ch h1sc brisrcrna hos oss själva. Och de ,1r,
tmli~t signaturen. åtskilliga:

• Vi saknar först och främst hos lantbrukarna en levande insikt om frågans stora vikt
och betydelse för dem ajälva och för landet
• Vi saknar hos alltför många ihärdighet
och seghet att med målet fast för ögonen
ständigt arbeta framåt
• Det är stillaståendet vi fruktar mest, och
detta stillastående finner vi även hos våra
affärsmän, som saknar företagsamhet och
intresse att arbeta med mejeriprodukter
• Finns det, frågar signaturen (med viss
överdrift) , i hela södra Sverige med dess
hundratals mejerier, någon enda svensk
smörhandlare?
• Hushållningssällskapen har uträttat mycket men vi saknar hos dem det system och
den kontinuitet i arbetet som erfordras
• Har vi någon central institution som med
intensitet och kraft arbetar hos regering
och representation för att söka bereda
näringens behov och ställning på marknaden?
• Jo, säger signaturen, vi har en i luften fritt
svävande, ett kollegium av utan tvivel högst
aktningsvärda män men utan egentlig befogenhet och ansvar.
Vad signaturen avser med de sistnämnda
frågorna är Lantbruksakademien, "som emellanåt samlas för att samtala om oss jordbrukare
och derefter, likt Olympens gudar, försvinna i skyn
ur de dödligas åsyn". Sveriges lantmän har rätt
att emotse, fortsätter han, att deras intressen
bevakas av en kraftigare hand, vartill någon
utsikt äntligen syn tes framskymta. Det senare
avser möjligheten att en Lantbruksstyrelse
skulle komma att inrättas som ett ämbetsverk för jordbrukets frågor och som skulle
ha ett större direkt ansvar för dess angelägenheter och behov.
Även för det egna landskapets vidkommande, Skåne, har signaturen kritiska ordalag att anföra - i viss mån överdrivna och
spefulla - även om mycket av värde redan
uträttats: "Vi speja Jörgäfves f n . ", fortsätter
han, "efter något ställe i vårt rika län, hvarifrån
dugliga mejerskor eller mejerister kunna erhållas".. . "ingenstädes kan numera en duglig
mejerikonsulent påträffas" ... "det existerar en

mejeriförening men var finnes den?" ... "Allt är
stillastående och om våra ord kunde åstadkomma
en liten rörelse framåt skulle vi anse att vi icke
yttrat oss förgäves. " 139
Frågorna radas upp i den kritiska artikeln, vilken i hög grad var en utmaning till
alla vederbörande och också gav upphov till
fortsatt debatt i tidskriften. Här skall vi
främst ta fram några huvudpunkter i ett
genmäle till den förra insändaren under
den svårtydda signaturen (-J-h-). Denne
ställer en lång rad frågor som fritt återgivna
innefattar:
• Vilken nytta drar vi av utställningar och
lantbruksmöten?
• Hur utnyttjar vi möjligheterna att framföra våra önskemål?
• Vilka riksdagsmän utser vi att föra vår
talan i riksdagen?
• Hur drar vi nytta av böcker, skrifter och
tidskrifter? På 20 år gör vi nu det tredje
försöket efter två misslyckanden att ge ut
en god tidskrift
• Besöker vi Lantbruksklubbens sammankomster? Är vi medvetna om att denna
klubb bärs upp av en enda man och hans
arbete?
• Varför är Trädgårdsföreningen halvdöd
på grund av bristande intresse?
• Visar vi vederbörligt intresse för hästföreningen och dess uppgifter?
• Och hur har de enskilda lantmannaföreningama på vilka många offrat tid och
penningar, utnyttjats av lantbrukarna i
gemen? 140

Bägge debattörerna är i huvudsak överens
om att det är den egna slöheten och passiviteten (= bondens/ lantbrukarens) som är
grundorsaken. "Det är bristerna hos oss sjelfva
vi först måste uppsöka ... "Inför de nämnda
och andra möjligheter råder "en 1fvermåttan
stor likgiltighet .. . "Genom att insändaren på
detta sätt ytterst hänför kritiken till personliga svagheter hos sig och kollegorna avrundas något av dess udd. Om den avsedda
svagheten sedan bottnar i fördomar, ideologiska elle r andra hinder anges inte. Inte
heller återspeglas de vid denna tid påträng215

ande ckollOnl iska fnlg1m1a eUe, de,n pre.,,,
sade koajuuktw·cn i detta samman bang sä,0
skilt påtagligt för SkAnes deL

In.slagen o..:h fråg()11l:t är iuu·,!ssam.a ~w
fr.unstfö!jande skäl: De u1gör e11 upprnkt till
~jå lvprövning och rannsakan av den ,;g11a
iusa1.1en -allmänt sett och banar väg föt· en
fortSiltr debatt orn n,i\jligh~ter och behov:
Me n del llltsl pifä,lhu,dc ar all lllaJI diskut~~
rn,· mo,jeridrifL och föreningsverksamhet
e ller brisi på sådnn utnn att man någon gång
i direkt klane,o, am fuider begreppen andels•
mtjcri eller kooperativ rörenir,g som 111öjl1gt
ahernativ, Enrlast i elen första punkten i den
fo rsllt insänd,u-en anges all det :ir m~jcrid,-il~
ten i fonn av de befintllga privata mtjer\·
crna som avse<, 'f.n av tidskriftens huvud•
redak$re1 ( H. W, som förstod och k.tmde
tolka den dolda kocleu) gör sig dock i eLL
senan'" nummur av tidskriften nu till allmiin

fö,,,,,,prn,JJ·e for f'örc11i11gar i allmanhet och
rör slagordet, "Enfghtl gif11er .i!Jrkll!" Nu har
hnn iiuc11 au "j1Uti landtmän tiltmtm,ia1is
hmma med flin/el gmotnjöm el/ start audik1u1tg,•
(>T/>elt. <1/1/>riilla el/ mtjeri, tg/1 ett dyrbar/ 11fi,14d)f11; el! dyrbar 1iu.-ki11 o, tl, e/M lill~amma,i,; till
hilflgttre pris inköp(I gö1t11i11g,<·, fi,der, od1fiid1,ii1111w~ •oe lhlgestiillhi ngar eller samarhets•
områden $Om denne aukturHc:Lnu nämnc;1·
,()nt mog11;;1 rör e lt "kmfli6• Sllt11(1r/16/n' är;
• lioskapsski\1sclr1 m.cd dess nya ptemieringssystem
• (\,[eje11'1anu,ri11ge11 där clul är e11 verklig
lh-sfl'åga att söka åsmdkomma bästa kvali•
tet på smc'Jre,
• Eu f1'irl'nt11g bland 111~jerikousulcutcma
för "s;,e:,iska mii11 wd Jä~hI11bfuin11,g"

• Spannmalsocllingen för uweclding<'n av
försrklassl,gr ursiide åven för exr,ortmark•

nadc,,.

Och de, ska ll vara ett frivill igt samarbete
byggt på såilaua i1messe11, som vism sig vara
verkligt gemensamma och inre av någon
for111dlt at'rnng'crad sammanslutning,"' Nu,
i siucet av det krisartade J 880-talet, kommer
alhs.i dessa lllt:alanrlen fr/in e ller via landt:l>
f'tåmst:a lantbmkslidskdft! Några sena och i
och för sig klara budslu!p me-n ändock man

all mall direkt anbefallt:r au koopera(iva
driftsh,rmcr borde avlösa de pril"dla, Men
professor Wioberg som kan koden wlkar
låu siu.iac1on~n; Nu l-au h;in -utan alL:'.iveotrra :tin li-amsltjutnn ställning och a nseende
1<1la i klartext , l fort~ihtningen kommer ock•
s~ d en l1alv1 ,wsnmnade m ejeriförening,m
för pr,winkn till livliga re vcrk.dmhd: d en
stora mejesiucställ ningeo vid det aJlrnam1a
l,u1thruk.,mörct i Malmö 1881 verkaclo, också
utvecl:.liugsbefräntjande liksom presencuionen av de l M•4ls separator, artiklar nm rl~t
föredö1nliga förenJngsarbeWL i DaiunarkJ

beskriming av modem spannrnälshanterlng
i USA 111,0, «klivitctc:1,

En oy verklighet - arbetande
anclelsmejerier
Van som kan iakttagas vid 1891J.talets ingåltg
m;h efter hand under årtiondet är lnimll tv:,
påfallande praklis ka oruslänc)jghete r, Den

e~ra år (IU ~xpnr1 srn1is1iken för m('.!jeriprod ~lkte~ kall uµpvi sa siffro r av in,po nernnde
ar1 sorn framgår av tabell V:S; de n andra at1

'fabc:11 V:3. H;;wtlel rut..-il mejeri1u·r>duk1er. lt0por1 och ie.xr,orl a,;i a:mör och Q$l 185 l-1900 i 1,11edeJta'.lpect '" f(ir tio,.
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MrLSktmJhV$t.ningen till
1111,jeritrr{l.n t,(tftf 1uufP1·

p;riiµl,n 1870- I 9011 n/1/·
mersofittiktr11d. t\v en t»·
.fl11k,1 rlrijtsgrau i jurd/1n1lttl
l'fft(l/l(f/J flUJhl11!lllMWlrit1g

.1k<1pad,s {>& 11dgr,, ,frao,tden ,m morfem pmussindtt·
stri i storformat. lll-ttsfr<v

linn (tr bcrliltr/,sr fr611 lont-

hmhmöt,t i Malmö I891i.

de1 [rärusia. och mes, t1pp,ecnde"äckru1de
evenemanget vid de allmänna lantbruksmöwna blir ulståll ningnrna av arbetmuk
<111<kls11'4erier. vilka tillcli.u· sig eLLutomordentlige inu-esse, mm1rligrvis pä grund av <len
långt 0LV<:cklade St:p.\ralorteknikc:n men li1'tn
som oya företags, eller samatbets[ormer.
Det mest påfallande är acl vare sig mejeriprocl uktioncn förekom i forn\ av pri,,arn
gårdsmc,je1ie1; bola1,'Sägda slo11neje,icr eller
:ancfra former visa r de i tabell V:3 anförda
siffrorna au det hade hänt myr.kel inom
mjölk- och mejeribameringcll och clä11ucd
det sl'ellska jt>rd bm kelSeda n 1850. ExporLe11 av srnör hade ökat höi,tst a,-~cv-a.rt rnedan
importen på mo1svarande sätt starkt reducer-~tts det .senasle .-lrtiondet; smör var en tid på
1890-talet näst efter jårh ocll trä värch:ntäs·
sig1 fande1s tredje största exportvara. Den
störsla exporrsiffran for e~t enskfä å r gällde
18% då exporten av smör uppgick till 2' l,8
mj!j. kg. På osisidan var förändri nger1 ime
lika Stor men <lock betydande; orsake.n var
att de1 på det omrncler var fråga om en import av a, aclr~ slags ostar åu som framställdes
i landet, ofta ocksii av en a11nan smak eller
kvalitc1. Det p~tagliga var emellertid att det

mMlo tro t/cmw ~lwdcli"g hade skP,11 Wa11 n,'/g,m
trogötcmdt ölminl{ rw mttal.t11 midr./s'tttejerier
( förf. kursivering) ; de nna var i stort sert euda.sc p:l.bö1jad 1890. Dock ökade de starkt i
antal under detta årtionde, vilkets trax skall
illustreras med l\j~lp av s iffrorna i fö!j,u1dc
avsnitl.
Vid det allmänna lantfm1ksmötet 1891
ställer man frågan hw· lantmauneu bör ordna sin hushålln ing m ed håns)'}, till de neclål·
g-ående priserna på smör, vilkc1 11a1udigt,<is
'"'·' en viktig och påtränga nde fråga i det
uppl:.omna läge.t.. Men vad som in1.e tyckt,e s
be .-öra de,t svenska vcrklighcum dler Lant·
brnksakademien i vi<lare be märkelse som
opinio1·1sbildare var hur ma.n någorl unda

snabbt och effektivt skulle minska eller eli-

minera verkningarna av den incernationdla
konkurrensen påspannmål~marknadcn och
de på grund därav fällande priserna. !lå r
framst~r skillnarlcn gentemm Danmark som
llt"5( påfallande.
Del år också påtagligt au utställningen av
de med fi.111 mask.it\utrus t:ning ru·beLaodc
andeLsrucje.rie.rna v,d d e allmänna lambruksmötena under 1890-talcl närmast fick
effekten arrarg11111enteringen i fon&-ittning2 17

en gick i endast en riktning. Visserligen var
professor Hj. Nathorst även i fortsättningen
inledare i många sammanhang om boskapsskötsel och annan hushållning men han kan
naturligtvis inte förhindra att "folket" ser
den verklighet som åskådliggörs. Andelsmejerier bö.r:jar nu t.o.m. uppträda som utställare av produkterna smör och ost. Tiden
då man bara talar om "gemensamma mejerier" utan att avse något klart begrepp, att
dölja eller motarbeta det, är nu förvisso över.
Även professorskollegan H. Winberg (H.
W.) från Alnarp konstaterar att kännedomen om mejeriskötseln numera från ett jämförelsevis mindre antal större jordbrukare
"trängt ned till de många mindre", och att dessa
även lärt sig sluta sig tillsammans för att på
"associationens väg (t.ex. genom andelsmejerier)
kunna arbeta under den större produktionens
gynnsammare villkor". 142 Men vad hade de
gjort för att underlätta och fortare komma
framåt i denna utveckling?
Det är på något sätt signifikativt att detta
konstaterande kommer först efter det att
verkligheten visat sig (förf. kursivering) i form
av just de arbetsformer, som en grupp fackmän m.fl. argumenterat för i så många år
men vars budskap tidigare mer eller mindre
negligerats. I detta sammanhang kan verkligen den retoriska frågan ställas: Vem var
egentligen den ledande upplysaren och opinionsbildaren? Det mest påtagliga hade
länge varit att ingen person "i framskjuten
ställning" - på samma sätt som i andra länder - uppträdde i egenskap av ledande upplysare och opinionsbildare; framträdande
och visionära ledare för den kooperativa
driftsformen inom lantbruket lyste med sin
frånvaro i Sverige.
Vid 1896 års allmänna lantbruksmöte i
Malmö var också det utställda arbetande
mejeriet till yttermera visso försett med en
jätteskylt med texten "ARBETANDE ANDELSMEJERI", vilket naturligtvis - tillsammans med de nya mejerimaskinerna - mer
än något annat kom att väcka både uppseende och insikter om att något väsentligt nu
var på väg att ske med jordbrukets mjölkoch mejerihantering. Tyngdpunkten vid
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detta möte hade också tillsammans med föreningsdriften lagts på alla de nya maskiner
och andra tekniska hjälpmedel som nu kom
till användning och som förvandlat mejeridriften från hantverk till industriell drift.
Listan på dessa produkter vid utställningen
var omfattade: Mjölktransportflaskor, separatorer och centrifuger, smörältningsmaskiner,
pasteurise1ings- och kylapparater, smörkämor
för maskinkraft, mjölkprovare, smörältare,
smörfärg, ostfärg, löpe och renkulturer. 143

1890-talet: Klar och rak information
Vid 1890-talets ingång visar sig också en ny
situation vad beträffar de främsta lantbrukstidskrifternas insatser. Till exempel bereder
man i Tidskrift för Landtmän under de
första år en av 1890-talet utrymme för en
lång följd av artiklar under rubriken "Är vårt
mejeriväsende tillfredsställande och för
framtiden betryggande?" Det är främst
mejerikonsulenten K. F. Lundin som ingående gr anskar framför allt de enskilda
och privata "samlings"-mejeriema och de
avigsidor som dessa efter hand uppvisat.
Som ett sanerande och i olika avseenden välgörande alternativ framhåller han andelsmejerierna i vilka leverantörerna har "den
solidariska ställning" i förhållande till varandra, som resulterar i självkontroll, större
noggrannhet vid mjölkproduktionen och
därmed bättre kvalitet. På så sätt har de också uppnått tillfredsställande pris för smöret
och en god behållning. Även mjölkens betalning efter fetthalt måste genomdrivas,
menar han. Innan detta är gjort kan man
inte tala om att mejeriskötseln vilar på rationella och rättvisa grunder. 144 Han fullföljer
sin artikelserie med att utförligt redovisa
stadgar och övrig-a grunder för bildandet av
andelsföreningar och anläggningen av andelsmejerier. Senare får han efterföljare i mejerikonsulen ten N. Landberg och rektor L.
Holmström, Hvilan, som skriver om andelsmejerisystem och mjölkkontroll främst med
utgångspunkt från danska förhållanden. 14,
År 1895 bidrar också mejeriinstruktören
G. Liljhagen med ett skönmålande inslag i
kommentaren till mejeristatistiken detta år.

...
Det framstår dock som en klar överdrift och
står i bjärt kontrast till hans påfallande pessimistiska syn några år tidigare. Han menar
att nu har bolagsmejerierna redan sett sin
bästa tid och undanträngs mer och mer av
andelsmejerierna. Orsaken härtiIJ är, menar
han, att den vinst som uppstår vid bolagsmejerierna, inte kommer leverantörerna tilJ
godo utan aktieägarna. De senare har mången gång den minsta kvantiteten mjölk eller
ingen alls men skördar ändå vinsten på verksamheten via utdelningen på aktierna. Detta
har väckt avund och ovilja hos leve rantörerna, som ogärna säljer sin mjölk för att låta
andra förtjäna på den. Andra svagheter har
varit att bolagsmejerierna inte kunnat betala
nöjaktigt pris för mjölken, särskilt när den
varit av mindre god beskaffenhet, vilket också resulterat i lågt pris för smöret. Detta har
i sin mån varit en följd av att levera ntörerna
inte kunnat förmås att lämna felfri mjölk, då
de icke hade några fördelar att vinna därav.
Avsnittet fortsätter och kursiveras här:
"Andelsmejeriprincipen upphäfver här ofvan
nämnda olägenheter. På den 1njölk leverantören
lemnar till ett andelsmejeri kan vinst eller fårlust
icke beredas någon annan än leverantören själv".
Vid dessa mejerier förädlas varje medlems
mjölk under samma villkor som om de t
skedde i eget mejeri men med betydligt
mindre arbets- och driftkostnad. Alla erhåIJer lika betalt för mjölke n , både den som
levererar litet e ller mycket, och när omkostnaderna beräknas pr liter eller kg levererad
mjölk, innebär det att de också blir rättvist
fördelade. "Alla leverantörerna hafva största
intresse af att leverera prima mjölk, ty de veta att
följden deraf blir att de få mera betaldt får densamma." 146 Detta var i grunden samma argument som anfördes redan i artikeln om
bymeje rier 1859-60 i de östgötska och västmanländska sälJskapens tidskrifter. Liljhagen
formulerar sig dock en smula drastiskt när
han menar att den starkaste drivkraften tilJ
startandet av andelsmejerier är avundsjukan
eller oviljan att låta andra tjäna på mjölken .
Det avgörande var naturligtvis stimulanse n
till god kvalitet och att rättvisa skipades för
alla leverantörer. Men förmodligen var hans

uppfattning en realistisk beskrivning av de
flesta bönders materialistiska bevekelsegrunder; det varju i realiteten fråga om förutsättningarna för ekonom isk överlevnad inför
framtiden.
Det som slår en vid studiet av utvecklingen
är i stället att det - utöver hushållningssällskapens ordinarie verksamhet - vid denna
tid som är 1890-talet- inte ansågs naturligt
med en i större skala bedriven systematisk
informations- och upplysningsverksamhet
för att föra ut dessa mycket realistiska och
positiva fakta till det stora flertalet lantbrukare. Det var e ndast i enskilda gillen
eller sällskap, där det fanns intresse och
initiativförmåga, som mer omfattande informationsinsatser kom till stånd. Insikten om
och förståelsen för på bred front genomförda informationskampanje r fanns ännu inte
eller kom inte till uttryck på detta produktionsområde - trots att hushållningssällskapen så länge arbetat med informations- och
utvecklingsfrågor. Den skulle i ställe t komma med 1930-talet.
Men vilka andra än hushållningssällskapens utvecklingsinriktade företrädare skulle
ha svarat för denna upplysning under den
aktuella tidsperioden? Må nga av de tongivande företrädarna för det "konservativa
etablissemanget", som några gånger apostroferats, hade inte den "informationsinstinkt"
som krävdes; utöver den information som
kom till stånd genom hushållningssälJskapen och från statskonsulenterna och Lantbruksakademiens tjänstemän var förutsättningarna begränsade eller obefintliga så
länge de ledande lantbrukstidskrifterna och
-skribenterna inte ansåg det som sin uppgift
att torgföra föreningstanken utan i stä lle t
ibland argumentera emot den. Dessa dröjde
också - liksom a ndra tongivande jordbruksföreträdare - som framgått till synes i det
längsta med att fullgöra uppgiften; vi har
bl.a. konstaterat frånvaron under lång tid av
en kraftfull uppbackning från ledande h åll
av den information som fackmännen så
länge bedrivit liksom Hj. Nathorsts anmärkningsvärda skepsis och argumentation emot
"gemensam" mejeridrift. Och någon mot219

svarighet till de danska landboföreningarna
som företrädde de "vanliga böndernas" intressen fanns inte; det skulle dröja ytterligare 30-35 år innan RLF bildades och Nanneson dök upp på arenan. Det påfallande och
för den svenska utvecklingen kännetecknande draget är i stället att dessa realiteter skulle
börja framstå klart för det stora flertalet bönder först 35 år senare och då under 30-talskrisens hårda tryck och en omsorgsfullt välplanerad propagandadrive.

Mejeriutvecklingen i siffror

1890-1930
Mejeriområdet är det enda produktionsoch föreningsområde för vilket någorlunda
användbart siffermaterial föreligger redan
från 1890 tack vare G. Liljhagens statistikintresse. Även om L. F. Rosengren vid mitten
av 1920-talet är kritisk till och ifrågasätter
siffrornas tillförlitlighet ger de dock en tämligen god överblick av utvecklingen under
perioden 1890-1910. I Statistiska centralbyråns mejeristatistik från år 1913 görs t.o.m.
en ansats att bestämma anläggningsåret för
samtliga mejerier från 1830-talet vilken
sedan upprepas följande år. i 47 Dessa uppgifter är dock i hög grad ofullständiga och
osäkra, varför vi avstår från att använda dem
för att illustrera denna del av utvecklingen.
I dag vet vi att det fram mot 1930-talet var
förenat med avsevärt mer komplicerade och
svårbemästrade omständigheter att lösa avsättningsproblemen än att 1890 tillämpa
föreningsideerna framför allt på de praktiska och jordnära produktionsområdena eller
på m ejeriverksamhet med en omkrets av
någon mil. Naturligtvis var det en mängd
faktorer som hade förändrats under tiden
mellan dessa tidpunkter. För att inte dra ut
framställningen i en mängd utvikningar skall
vi nöja oss med konstaterandet att det var
situationen på jordbruksområdet som hade
förändrat karaktär tack vare tre väsentliga
faktorer: Den första var att genom alla förbättringar av odlingsteknik, växtförädling,
djuravel och utfodring hade produktionsför-
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mågan stegrats högst avsevärt; Den andra var
att mjölkproduktionen hade blivit den ekonomiskt viktigaste driftsgrenen och genom
teknikens utveckling en påfallande industriell verksamhet hade igångsatts. Den tredje
faktorn var att marknadssituationen förändrats från att i huvudsak vara en underskottstill en överskottssituation av jordbruksprndukter.
Närmast skall vi se på läget och utvecklingen på mejeriområdet under perioden
1890-1930 med hjälp av den nyss nämnda
statistiken med vilken vi skall rikta fokus
på den kooperativa föreningsutvecklingen
under perioden ifråga. För att belysa utvecklingen och därmed spridningsprocessen har
räknats fram procentuella andelar av antalet
mejerier och av antalet leverantörer/medlemmar
länsvis, de senare beräknade på antalet
brukningsenheter. Under perioden fram till
1930 kan antalet mejeriföreningar vara ett
användbart delmått på spridningen av andelsiden. Ju längre fram i utvecklingen vi
kommer blir dock siffror om antal mejerier
eller mejeriföreningar av allt mindre intresse,
eftersom meje1istorleken ökar. Då blir i stället antalet leverantörer/medlemmar och den
till mejerierna levererade och invägda kvantiteten mjölk mer belysande. Förhållandet
illustreras i figur V:5 där de procentuella andelarna av antalet andelsmejerier i några län
angivits från 1890 samt medlemmar/ leverantörer och invägd kvantitet mjölkfr.o.m. 1915.

A ndelsmejerierna ryckerfram
I motsats till flera av de andra föreningstyperna uppvisar dock andelsrnejeriet som ide,
föreningsform och verklighet en mycke t
långsam och utdragen utbyggnads- och därmed spridningsprocess i Sverige. H. Juhlin
Dannfelt formulerar sig visserligen i sin utredning från 1922 på följande positiva sätt:
"Mejeriföreningarna ära (också) den gren av kooperationen, i vilken dennas fördelar först och
tydligast ji"amträtt. "HJO anser att den insikt
om föreningsväsendets fördelar, som andelsmejerierna spritt, även har befordrat kooperationen inom andra grenar av lanthushållningen och "mejeriföreningarna har i många

189().,n/,t u111r1Hn· ,fl,r .,,
J!Mrig di,<lm.uiunsp,niud
1861)..9(} d,t Jö1.<1a a,1/011·
tl,t m,d , ,, uAgudwula. ulr
r/tcklhlK ,m atulr!Stnt;j~·ier
i Swrigt; br- J'JOO htulr.

antal.i 6/ial till •/JO.
Bilden vis<n· tHuukt(>~fH
middsm9eri i Vå.ftmm• Ltm,I..wm, t:arr11a111/t
tidig(l, 111td t.il(kom.\'tA.ra
1881.

fi1U va,il utgllngsp1mht1;n for amlro.för,ml11gars
lnldnnd,. .,➔,
Ot:lta är säkerligen i och för· sig alldele$
riktigt men d~t b",;kdver på sin höjd u1veck·
lingen fram Lill lörsta värlcl;kriget. I ljuset av
dtm faktiska utveckling~n fram mot 1930·
talet finn~ del anledniug ifrågasätta om den•
na poSiliv,, tolki1ing p~ sikL ~,. uwLiverad.
Som vi sll-ax skall se visar siffrorna att del
tagit fler~ decennier att komma cnclasl
knapp1 halV\0:igs mot en koope,·,u.ivr organis~racl mti_je.riverksamhc1 i land.:t. Deua är
gatiska märkligt mot l>akgrunc1 av den ~nabba 111Veckling mejerlröre lsen had<t i Danmark och mot bakgrund av förhållandena i
Sverige, som egeuLligen en ligt drt föreg'dC!ll·
de pockade på eo snabb och geuolllgcipande
omstöpning även av Ucn gao1·1a hantverks--m,issig'd svenska produkiinnsordningen och
mejt'.riSLruktu ren.
Figuren m:rlan visa,· helhetsbi lden av
mejeriutwckliugen unrle.r hela perioden
181J0-J930 i femåriimervaller. Mellan 1890
och 1930 ö kactc således antalet andel5nwji,.
,;er från 73Lill715. Under samma Lid 111in►
kade de olika kategoriema pri,•ata m~jerier
med uära nog motsvarande antal eller r,it,
J 489 till 8$5. Denna avveckling gällde
fräin~t de minsta gårds- och gårds/ uppköpsrnc;jerierna som efter hand ersaLtes av ;;törre

och bättre utrustade andclsm~jcrter. Totalt
var anralcr m~jcricr som högsL 1895 med
1793, vilket framgår även av grnndtabd I V: J:
relationen mell.;111 d e privata och andels•
mejerierna saml totalaatale1 framgår av
figur V:1. 1' 9 Procenruellt innebar ftlrändrlngen au ,mdelen audelsmejerier ökade
från .knappt 5 procent år 1890 till ca 45 pruceul 1930 (tabell V:1 och gnmdtabell V:2),
På gnm(t av att and~ll;mejeriema efter hand
byggdes som större driftsenheter tog man
1930 hal'1d om clryg1 70 pr1>c1·nt av den till
mejerier levere.rade kvanl.ilelen nljöl.\< (se:
flgnr V;:,i) . U i.byggnaden av ande!Smejericrm,skcdde my€ker o lika i o lika ddar av Sv~
l'{ge. ,,i)k,ct belyses av gmodrabell V:2 i rabcll·
bilagan. Nanoeson påvisar oc~så att det
1890 enclasl. var eu fåtal län i olika delar av
landet som uppvisade anmärkningsvärda
antal 1ntje1ier; Västernorrland låg främst
med 13 ancldsmc;jerier, därnäst Kopparberg
med Il, Gollaucl och Krisrifl nsmd med VM·
der.1 9,Jämtland 7, Skar&borg oth Västmanland vardera 5 samt Blekioge med 4. Sifferuppgifterna kall i sin he1J1et härleda• li.llbaka
till de olika g11.1ndrnbellem.a, som liär delvis
"översatts" till flgnrcr/ dia!,>Tam, oHka samm,mslfillnlugar och textkomm«ntarer. b'ör
den mtr sifferbitne hänvisas dessuwm till
grundrnbellerna i Aypcodix 2a och b.
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Figur V: l. Mejeriutvecklingen 1890-1930, antal privata, andelsmejerier och totala antalet.
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Källor: Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyre/sen 1890-1910 (G. L iljhagen), SOS Mejerihantering 1913-1930 och
grundtabell V: 1.

Tabell V:4. Proc. andelar andelsmejerier av samtliga i
olika län 1930, efter procentsats.

Län
Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Kopparberg
Södermanland
Gävleborg
Kalmar
Blekinge
Halland
Kristianstad
J ämtland
Västmanland
Östergötland
Uppsala
Örebro
Malmöhus
Stockholm
Gotland
Värmland
Kronobe rg
Göteborg o Bohus
Älvsborg
Jönköping
Skaraborg
Genomsnitt

Procent
andelsmejerier

100,0
94,1
88,9
87,8
82,9
76,7
75,7
75,0
70,8
70,5
70,2
66,7
61,4
60
59,5
55,7
52,2
41 ,7
40,7
27,9
23,5
17,9
14,7
6,8
44,7

Källor: Lantbruksstyre/sens meddelanden 1890-1910 och
SOS Mejerihantering 1913-1 930.
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Om vi dock ett ögonblick stannar vid uppgifterna för Skaraborgs län i grund tabell V: 1
kan vi notera att antalet mejerier ökar i detta län (med en tillfällig n edgång 1905 och
1910); d etta i motsats till de flesta andra län
där tende nsen genomgående är fallande
eller blandad fram mot 1930. Som högst var
antalet i Skaraborgs län 1925 m en till 1930
hade dock antalet privatmejerier i länet börjat minska. I tabell V:4 framgår att andelen
a ndelsmejerie r i d etta län är den lägsta för
hela lande t. Den o befintliga eller låga andelen privata mejerier i flerta le t övriga glesbygd slän kan förmodligen tolkas så att det
inte lönade sig med privat mejeriverksamhet
i glesbygds/skogslän eller i Norrlandslänen.
Där fick den kooperativa formen svara fö r
de höga insamlings- och transportkostnaderna över de stora avstå nden.
Denna mycket skiftande spridningsbild
de olika länen e mellan ger a lltså 1930 genomsnittssiffran 44, 7 proce nt andelsmejerier för landet i sin h e lhet. Om vi vill ha en
bild av hur förloppet i spridningen av andelside n och därmed hur omstruktureringen från privat verksamhet till kooperativ
sådan gestaltade sig kan de tta visas också
med hjälp av figur V:2. Processen påve rkas

figur W2. Ökning re.;;p. miu.skning .aY prif·;u- od1 aodclsrncjt-ricr för 10· och S,ii.'&pcrlOdL•r 1890- 1930.
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giveLvi~ av förhiillanucl - ,om Lldigare kon,ra,erats - atL det ijordhruksläne11 i högre
gr•d ao i skogsla nen f-41111s cu e1ablemt
mejerivijsenck i IMm av l1e1·,·g:\rd<-, upp~i)ps- och liolagsmejerie,; vi lken fo...-o och
,u·1 1kl'Urdeuaren viss tid au forändra.
Föråndringarna av sm1kuir och förctagsform.1:r ,-ar med andra ord mest påfallande
1111der de bägge ånionrlena 1890- L9H); 1.tke1
l'ucd användning av Lcrnw.-na från innov<1tion.sLeorin innebar a lt sprirlningsirnensiwu:n och accepteranrlet av den nya arbe1s-

fOrmen också var 1ile:tl i1uensiv under <)enna
period: tillva.x.lfasen var då ,nt;Sl piilaglig.
För perioden 19 1\1- 20 1toler-•s en ijammanlagd ökning pli ,mdasl 63 mejerier för Mda
kategorierna, nauirHgtvis b<!tingat av de sLörningat i både produktio11 och nyerablering
som första världskrigeL medförde. Som yue,
llgare belysning kan nämnas a ll till 1917
ökade totalantalet tjll l 71)2 mejerier nrnn
reduce,-ades dän:ftcr till I 495 påföljand~ å ,;
framför alh på g111od av fod1•rbriste11 od1
den på grt111d därav minskade mjölkproduktfonc11 -samt au böndcn·1a nnder kr"igst.ir1en
i mlnd.r e grad levererade nijölk till rntjcrier.
Figur V:2vi~'11, minskning resp. ökning av
a11t:tlt1l privata och and~lsmcjerier för tiohs0

•

1920-1926

-1-192e-11130
-

Andel& + el -

perioder fram till 1920. därefter för fem;lrsp~r1oder. $ram till år 1910 hade sitnalionen
påtagligt ändrats då dessa bad,i åt·tionden
uppvisar det Största antalel nybildade mejeriför~uiuga.r med LOt;Jh 477 . Av de privata
mejerierna nedlades 633 mclJan 1890 och
1910 samtidigt ~om andelsmejeriema ökade. Fö1 de följande decenn icma är förändringarna som fr.ungar rnindre påtagliga.
främst beroende på fötlita världskriget. För
1920•tal~l i sir, helher ökar dor.k ~ntalelandcls,ncjerier nwd lOLalc 150; även u nrler
deila årtionde likade dock de privata tn<ljL~
nernas antal fram till 1925. För hela peti.odcn tar ok11ing:1r och minskuing-al' avde ivå
huvudgnippcma 1,ngefår 1.11 varandra; skillnaden i amale1 nedlagrla privatmejerierjärn•
ti'Jtl med tilll;omna audclsm(\jerier n tgör
enda,~ 28.
.Ell iuuessant konsrnu:ran(lc J:.ail gö~s
mot bakgnmrl a\' d essa siffror och hur den
dominerande mejeristrukn n·en kom att se
nt: Scdau flera ånionderl ( 1870--talct) hade
man erfarenheter av stora mqjerier. Detta
satte dock inte någon dominerande pr;\gcl
på utvcclcling.:11 3\' a ndelsmrjcriema ,111der
perioden 1890- rnto dar bönderna själva'""
de ager.mde; i ställer känneteckna,; ll!ve<.:k-

!ingen landet över av tillkomsten av i huvudsak förhållandevis små mejerier även om det
fö rekommer en försiktig utveckling mot
större. Endast omkring de största konsumtionscentra som Stockholm och Göteborg
och i vissa andra områden, där privatkapitalistiska intressenter tog initiativ, tillkom
större mejerienheter. Detta tyder på att det
alltjämt var i sinnet hos de enskildajordbrukarna (förf. kursivering) som den småskaliga
verksamheten syntes självklar och större förändringar mötte motstånd. Nyheten kunde
på detta stadium accepteras eftersom den
tog formen av relativt lättöverblickade och
lättkon trollerbara verksamheter av begränsad
storlek. Andelsformen kunde då genomföras med bönderna själva som huvudagerande
(from-bottom-up) med stöd av mejerikonsulenter och statens undervisare. Detta stämmer till yttermera visso med informationen
t.ex. från Jordbruksdepartementet i meddelandet 1903. Fram till 1930-talet hann
dock denna småföretagsstruktur bli omodern och föråldrad på grund av samhällsoch teknisk utveckling.
Det kan dessutom diskuteras om inte
denna utveckling i viss grad också berodde
på avsaknaden av andra faktiska förutsättningar för att underlätta utvecklingen mot
stormejerier, främst då en modern transportapparat men även en ändamålsenligt utformad finansieringsform som möjliggjorde
byggandet av större mejerier. Det var först
med lastbilens påbörjade inträde på arenan
från 1910-talet men främst under 1920- och
30-talen som den avgörande teknikfaktorn
tillkom som tillräckligt radikalt kunde förändra förutsättningarna i de många glesbygdslänen med långa transportavstånd och
glest mellan gårdarna/byarna. Finansieringsproblemet löstes inte heller tillräckligt effektivt förrän riksdagen på förslag av 1928 års
jordbruksutredning beslöt om en mejerilånefond för lån till nya mejerier och modernisering av äldre sådana.
I figur V:3 illustreras förhållandet att andelen andelsmejerier i vissa län var h ög. Kopparbergs län och vissa Norrlandslän hade
t.ex. 1930 andelar på 88-100 procent medan
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syd- och mellansvenska län ofta kom långt
efter i detta avseende. I södra och mellersta
Sverige hade exempelvis Södermanlands
och Kalmar län 1930 de högsta andelarna
med 83 resp. 76 procent. Det bör noteras att
ett litet antal kan motsvaras av en hög procentuell andel av totalantalet, exempelvis i
falle t Västernorrland.
När det gäller andelen mejerier är de
stora skillnaderna länen emellan beroende
inte endast på karaktären av jordbrukslän
eller inte. Norrbottens län kunde redan från
1920 notera 100 procent andelsmejerier
medan Skaraborgs län, som var ett ganska
utpräglat jordbrukslän, behöll sina privata
småmejerier långt fram i tiden. 150 1920 hade
Skaraborg av totalt 423 mejerier endast 21
andels-dito, motsvarande knappt 5 procent
av länets. I stället utgjorde antalet detta år
28,6 procent av hela landets antal. En av de
avgörande faktorerna var att osttillverkningen var Skaraborgs huvudprodukt och denna
kunde länge med lönsamhet bedrivas i de
många småmejerierna. Figur V:3 exemplifierar förhållandet att andelsmejerierna
fram till 1930 paradoxalt nog fick en relativt
sett mer dominerande ställning i Norrlandslän och MeUansverige än i flertalet län i
övrigt. Vi har tidigare förmodat att en bidragande orsak härtill var den faktiskt befintliga
mejeristrukturen i landets södra och mellersta delar och att privat verksamhet inte var
någon reell konkurrensfaktor i norr.
Storstadsområdena kring Stockholm och
Göteborg skiljer sig efter hand alltmer från
övriga områden på grund av att städerna
skulle försörjas med konsum tionsmjölk.
Detta inne bar i utgångsläget en påfallande
minuthandel och ett pytsåkande under alla
slags former. Detta framgår i någon mån av
faktaruta V:l om Mjölkcentralen och dess
föregångare. Dessutom måste man h ämta
mjölken frå n allt större räjonger kring de
stora konsumtionsorterna. Detta tvingade i
sin tur tidigt fram samarbete på marknaden,
vilket i varje fall kring Stockholm resulterade i tidiga fusioner eller mejeriförbund av
de befintliga småmejerierna och mjölkbolagen.

f",gu.t V:.3. An delsmejerier i antal och pooce.nL av LOf.alancaJe1 i vi..-..~a 1fu, 1930 (Ufo med bög:a audeJur).
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Spridnings-1't11ed1lt11ge11 i olilu~ län
En an11 u mer tal.tnde hild av ulveckliugen
och tendensen i denna tar man m«d ltjälp av
siffrorna på an/alet medlem11u,r/levtra111/Jrcr
under samma tidsperiod. l .Liljhagcns siffror
fram 1111 1910 himna~ uppgifter om hela
a male Lmejerilevcralll(wttr u1edan uppgifier
0111 lever,1n L/ire.- till ru1delsmejaricrna sak11as.
Sådana finns dol:k redovisade i Lantbntkska lencletn [r,'111 I Y08/ I O m ~d <le L:tl]e rade
uppi.,'ULer om enskilda mrjeritöi-eningar utch
dc,·as mcdh,msamal fi>r sa,mliga lån, vilka
dock upphör från l9i6. 1" Fr:\n 191:1 finJis
såda n.\ uppgif'ter i SOS MtjerihanLering.
som Statistiska Centralbyrån då 6ck ansvaret
för. Cenom all knmbin,na uppg ift~rna i
des;a_båda kallor t>\r man $ammanhängandc
sifferserier för periode n I910-~0.
Siffrorna i Lautbruki;kafomlern uppvisar
viss ojamn hct och borlf\111 av medlem,antal
i ett antal lo kala mcj1:tlföre1lingar. Dessa
b.-ister har motverkaL~ friunsl genom a11
bortfallen genomgående e1-saus med meddtnlcl medle mmar för resp. läns mejeriföreni ngar. Fö1· sa111tliga fö rcnl ngs- resp. medlems- och leveramörssiffror bar dessutom
f<·mår~mc,dchal urråknats rör air ytterligare
reducera rnaleriaJeL'i bri.ster od1 markera d~

Västerbotten

•

Kopparberg

13 Norrbotten

långsiktiga t~ndenseri,a. Som gnm d Jö,·
frnmställningen har siffror för period111t
I 908/ I 0-1932 bearbe1:1is oGh iug-.lr i grundiabell Y:ö. Till bristerna i maturialer får
,1iclare hå Möras alt iuga mejerier finn.~ redir
vtsa<lc fön.ex, V'asterbouen och Norr boucn
för år 18!-!0. I del förrn länet vet\, atl ancluls111i;1erier tillkom p.l tlcLigt sr:adimn men dessa
har inte infängats genom G. Litihagcns 11pp-

ptiftsi11$<Mnling. 1611
SCB:s historiska st,11istik innchaller siffror
0111 anr.a.lt>L brnknings<mlicter löl'åren 1S90.
l!l JO. 19 19 och 1.932. '"' Vad som kan dis•
kuten,.~ är huruvida frekven!$herä.kningen

gen crnll,t sett bli,· me~, 1ilttvisandc rn-,, de t
totala antalet brt,ltninir.;e11hc1er e lle1· mot
br11kn iliS1<enhete r över 2 l1:1 å kttr. Det ~r
dock , i1t~igta11 !:inka sig a11 e11das1 bi-ukarc
öve1• 2 ha åker l\atl så siorl intresse av e11
ordnad 111iblkavsåtu1ing an <l,crta 1.uotivcr:u
mc dlmrask.ap_i en mt;.Je1irö1·eniogäven 01lt
t111clamag förekommit. då ävl:n inneha,'are
av mindre enhmer vru it. 111jölkl0ve1-antör~r.
Satli11,1aawike lser kommer man dock inw .\L
ge1-iom clcL användasiffc rm;ueriflle1. Vis$a
folkällor kan od~å vaca fortemule 111~cl a u
a 11tah)t hmkning,sen hettr inte alltid motsvaras av' samn1a antal brukare.::, vidare före~
22.5

kommer arrenden samt dödsbon som ägare.
Användningen av siffror på antalet brukningsenheter medför svagheten att antalet
individer aldrig kan särskiUas och redovisas
renodlat. Vid sammanräkning av antalet
medlemmar för olika föreningstyper bör
man också hålla i minnet att dubbelräkning
av individer kan förekomma; siffrorna i sådana sammanhang gäller därför anta/,et medlemskap. Småbrukarna använde dessutom
under en tid ganska allmänt handseparatorer och gjorde själva smöret eller levererade
endast grädden till mejeriet.
Valet av brukningsenheter över 2 ha åker
har dock förmodligen större inverkan på
procenttalen än den n yssnämnda dubbelräkningen. I t.ex. Malmöhus län växlar andelen småenheter ( under 2 ha åker) för de
fyra mättidpunkterna mellan 28,2 och 35,7
procent av samtliga m edan motsvarande
andelar för Kopparbergs län varierar mellan
39,3 och 55,7 procent. Även Värmlands och
Västerbottens län har stor andel brukningsenheter under 2 ha med procentsatser på
mellan 25 och 37. Andelen medlemmar i
m<:;jeriföreningar förblir dock låg även för
län som t.ex. Göteborgs- och Bohus, Älvsborg och Värmland under hela den studerade perioden.
Det helt avgörande kriteriet för huruvida
medlemskap i en mejeriförening vore aktuellt eller inte skulle naturligtvis vara om lantbrukaren var mjölk.producent eller inte. Detta
skulle dock ytterligare begränsa möjligheterna att kartlägga utvecklingen till perioden
1913-30, d.v.s. från den tidpunkt antalet leveran törer till andelsmejerier anges i SOS
Mejerihantering. Man kan alltså m ed det tillgängliga materialet i princip göra tre olika
beräkningar av anslutnings- och därmed
spridningsgraden: dels i förhållande till antalet brukningsenheter totalt, dels till andelen enheter över 2 ha åker, dels i procent
av totala antalet mjölkproducenter. Vid försök med den sistnämnda bedikningsmetoden
har emellertid i några fall erhållits siffror över
100 procent, varför denna beräkning inte
använts i sammanhanget. Skäl talar dessutom för att en likartad metod så långt möj-
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ligt tillämpas genom hela framställningen.
Frekvenserna och därmed sp1idningsbilden
framkommer alltså genom att femårsmedeltalen av antalet medlemmar i mejeriföreningar sätts i relation till antalet brukningsenheter över 2 h a åker vid de fyra mättidpunkterna 1890, 1910, 1919 och 1932. Siffrorna över antalet jordbruk i den historiska
statistiken sammanfaller alltså helt med de
två första åren, medan de båda senare avviker något. Genom a tt femårsmedeltal används har dessa avvikelser ingen betydelse
för utfallet. För flera län, både jordbruksoch skogslän, innebär dock valet av brukningsenheter över 2 ha åker stor inverkan på
procenttalen. Perioden sammanfaller som
bekant med den politiska era, då man strävade efter att tillskapa så många småjordbruk
som möjligt för att kunna behålla arbetskraften och människorna kvar inom landet med
- som m an trodde - en u-yggad försörjning.
Totalt sett för landet var antalet mejerileverantörer 1890 enligt dessa siffror 38 490
och andelen i genomsnitt 14,8 procent av
antalet lantbrukare med mer än 2 ha åker.
Om man i stället räknar andelen av det totala antalet brukningsenheter var 1890 genomsnittligt sett endast 11,6 procent av Jan tbrukarna mejerileverantörer. Siffrorna må
dock tas med den reservation för osäkerheten som betingas av att primäruppgifterna
från mejerierna från början lämnats frivilligt
och de trubbigheter på grund av användningen av brukningsenheter vid beräkningen som redan angivi ts.
Genomsnittssiffran för hela landet ligger
1920 på 21 ,0 eller endast en knapp procentenhet högre än 1910 års (grundtabell V:3)
medan motsvarande för totala antalet brukningsenheter är 15,3 resp. 15,1 procent. Här
visar sig Skånelänen ha gjort en anmärkningsvärd framryckning och ligger således
nu främst i landet; vid denna tidpunkt hade
skånska bönderna funnit att andelsmejerier
var ett förmånligt alternativ. Genomsnittssiffran för antalet leverantörer ligger 1930 på
knappt 33 procent av antalet jordbrukare
med ett arealinnehav över 2 ha, m edan siffran för anslutningen räknat på hela antalet

...
Fil,'llr V:4. Mejcriföreuingar l930 i I.än med hög anslutning (= över 40 procent).
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ha11trri,ig 191.J.J0 utJ, g,,,,1du,b,(( l':'J (J.ijf,or jiJr J9'J()J,

Un.der 1:a vii,·Wskrigtt vm· hristeu Jld fiv~mfdt'l .flm·'i Stockholm. De.tt 27 april 1917 anordnades e-n stor dem<Jnslra•
ti.on be.stående ov rtl'lm5 ()0() persoun; huvttd.sokligtn fabriluarbttn-slu,r, som kriivdl.' mer ()cl, billigare mjölk till si11a
jiimiljt r. Dt mtm...trntion.ttågets mtll vat Mjölkr.entral,ms anliiggnitigar /Jd. Torsg(lt.l m QCh Dnlag<1th11. (Fotq t.f f 1:;,-..
tio ,I,· mld 1\1jö/kc,,1tmi,n 191 5- 1955)
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brukningsenhctc r är 23.6 proc.,nL Anta)ot
leverantöre r 1W andelsmejcrier år 1930 som
synes uppe i n~ra 101 000 och står inför en
stark ökning. Det s1:.all dock tor rättvisa11s
skull tilläggas air det totala antalet mejerileverantörer i landet redan 1915 <l\'t'.rstt:g
I 00 000 me11 1111 detta an\al reducerades
under första viirld1krigc1.
:Figur V:4 illustrcrarartcle sydliga liihen
Malmöhus, Kris1i.ans1.ad och Halland
behå ller och förstärker s tälln ingen med

procenttal på resp. 92,7, 81.2 ocl1 70,0 procent. Ande le n mejerileverantörer ti ll de
håda förstnämnda ä,· exceptionellt hög;
talen utvisaraLt nu hack skåningam-u verk)jgen fun n it att ,n edJemskap i mejerrföreningar l önade sig. Av grundtabell V:3
framgår också a1tendas1Jönköping, Kronoberg, Göteborgs- och Bohuslän, Alvsbotg.
Vännlancl, Gåvleborg,Jämtla11cl ot h Vä.m:1•
bonen "" ha111nnr uncle1· 20 pro ~entS
ansluu,ing .

.FAKTARUTA V:L

Oui Mjölkcen tralens föregångare och tillkomst
Stotkholt1~1narkruutens 1njölkfiirsö1jning
P:\ Stocli.hohrismarknadcn förci<om unde,·
1800-t:dets sista och 190().takts först» dr:ccn nie.r n~ölkförsåljning i rnå11ga olika for.
mer. YLS.Sa lantbruka.r esålde ~älva SUl !ljjölk
fnin ,ajölkl;ärror, lilet Vilf dock håde tidsödandcod, besvädig1. Med början på l8801alcL infördes •1stcm1:1 med ""11,jlil/ianrnliJalorerr. Oe 111.k0pte u~0lk~n av lanlbru\t.arna
ocl,•saluior<le d~n f»i srn<lc,ts 1org fnln sina
kj(rror. tl~< hela ledde till <lll lltiölken b l~v
~n haudelsvara för en hdt ny b i-,wsch 0"11
tnecl en mängd n~i\lkhandelsförctat av
•kif(aJ\dc storlek ooo ~ulö,, ~ölk såldes
,1~$$1110!0 på 191(l-tal<t i ca 1 01)() butiker
utfwc~ ajiilv-a gan1han<leln och de hygieniska förb!llanckna var ()ft~ undeunåliga.
~jukdomar som tub~rkulos. tyfus, varinfck·
1ioner och dil'lcri sp<t:ds gcl'•i:!•n mjöll\en
och l<.r[t.ike.i\ mot d ot r~d1\11dc •~·stenlet var
Qmfatlandc.
Bland mjölkförttage,1 i Src,ckholm k,om
cu sådan1 starral 18(,3 av cu l;unhrukc,1re
och mejer,rMn vid na,~J\ H. A. Lidllulm p;\
N:\dhammars gård$öder om &tockhs>lm att
fä.en domine111n<l<I ställning och lw.t,ydelsc.
Lidllolm anlade 1869 det första ångmrjcriet
i Sverige. År LS70 bildade Liclho1m Mälarcproviosem;,s M~jerl Aklieholag, vilket eX-,
p,wder-Mle och I 880 sammaoslogs med
fkrn andra alläre,· och bol~g- LiJi Stotkholms Mj ö1kf9rsäljn,,.gs Ak1iebolag. Mjölk-
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bolaget ökade·s.MrJ nog oms"uningen och
blev helt dOmi11erande p~ Stockhol ms•
marknaden. Handeln p;\ gator och i 1org•
,stånd var dock all\jåm, omfäuande. Nijr
Lidl,tllm år 190,1 avled efkrtriiddss lian
clte, någol åtav K Seniingor som ,,.,rkslällancle direktpc l!lndltr detJ11es ledning fort•
satte Mjölkbolaget sin expansion e111igt
l'öUanrlt: 1905 och 1910 var invägniugeu
28;6 rdp:, H,3 milj. kg och 1913 inviig<l,.s
90,() 111ilj. kg från 1.t;,ialt 1 523 levcranliircr.
I.StM kbolm föreslog är 1909 en av stadr
folbnä.k1ige tillsau 1h-,;modc.lskouun.i$.,ion
en ko1.mmmali,ering av rnjölkhandeln ,om
e1t led i dtss sauering. Bland, a1tel'11Mi'veu
Jör själva drltum fanns tanl<.en på ~H elen
s)"'II"' kunna hantlhasav,en altdclsfö,'<:ning
av mjr,Ut(ltoducenter men 11,ed kommunalt
IW\'ltdrn:wuaskap. Man kallade dårfor bl.a.
ct\ anml sakkum1igaj<1,db(1<llsförel.l'åclare
till kQmml,<sion.,n. Uc,,;sa t,lev efter h and
aJI, me't' öve,·tygadc om att en kommllnalt
m<;i~ri-l>di mjölkha.ndelslöremg borde und•
vika~. De rog kont~kt med F. 6emtlngcr {
ntjölkbolaget i och för tll diskllssioo. l'örslageunl\f\ presenleraile föv honom 'var all
låtJ eu lantbnikama nybildad and<:Jsfö!"
eningövcm,.bådeMjölkbolager. och andra
mj(ilkföretags handel med ll1JÖII<. i Stot k-

,w

h91m.

MC:,f.fliregangare: "10--öreffmt>ningen"
E\l föregångare till MJöH,cetncalen

kan ►

...
otlttr.-' i (le.n s.\(, J(/.ii1ufor~11i,,gen. Denna
grundade,, av e11 lantbmkare. min Skå-Ede•
by pä Sv.u·tsjölandet s()m l\lll 'kom fran
$ktu1e med färska etf'arenlleter från ffir•
ening§ar b~te. På grubd av svårighetema
me<;I ;wsätLning.on av 1ajölk<:n bildade han
I 91~ "StocRhq)msonens mjöJklcvernn lÖts'
före,1i,1g.. , som liak sill nam11 på grund 11v
att ars~vgiften u ppgick till l O ör~ p~c ko.
FöreJ1ingcn v,i, ideell o.~J! hnd~ till uppgifL
an samf;i1lt förhandla med mjölkhanlllar□a.
i SL9ckholm. Vid ~tarlen fanns i,,t temtiotal
ans)ullla m.en förenh1ge11 Eicl< snabbt mer
:in 2 OOQ modlommar, 19;1.4 sö1<te man fö,,a
forglives uppnå en h~ningav mjölkprisct.
Vid ett s«nnl'lanträ'de på uu,tbruksakadell)'ien beslöts att g:l. ut mecl ett b~•d på 2 ö,~
höjn111g, vilket uppnådd<'S men i den
;.\Ilande l'örsö,jnin~krisen föranled(]<> <:tt
prnieslmöte i Fc,t~i,1s hu$ från ko11sttmen•
temas/husmödrarnas sida, ii.ven and1'a 1,rotes!er mot "D!iiilk l.nlstc:o• förek</m under
l,1ig$åren. Flertalet av föreningens nlcdl~mm~r gi.ck>$edermefa ln i Mjölkcentmlen och

10-oresforeningen upplöste.<.

F. Bcnzinger vann.snabbt för lllrtk.cn p~
ell srörre andelsmtjeri och därmed kunde
d~n också förverkligas. Den 26 apri l 1915
bildades Lam mänoeus Mj ölkfö~ljnJ11gs-

fi'>rening u.p.a. ocb ,•e.rksamhclcu kun_.dc
$tarla den I j11II d~u.a år. Samtidigt h acle
tednlng ,1v aqdcla,· b!,uitl jordb1·ukama
pågåct, -vilket -i sin tur var C::n löntt.~ättn1ngför affiil·en~;\ndelsve.rk.~1;t1 heum på mc;jen-:.
c,m~tl•• i Stockholm uppstod löljakdigen
ur ett priV<\l· och cSto,·kapitalistiskL företag.
D'eua har förvisso .all sin p.-ägel pa verk·
samheten. På den stora Stookl\olmsm;u,k11aderi var del d()(;k ingen nackdel 11ta.n den
kooperativ)! före1agsfö,~nen lyckades mycket bra tad, v-,ue tn modern och affärsmässigt sett eff<ikli" t1lformning.
Den redan pa :l>~'ölkbolagets tid stora_
omfattning~n av verksamheten cxpandeca•
Q-e )'ttevligare de clårmaste å:rtiondtna \ril-

ker framgå, av ffiljandc tabell.
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Upprop rör mjölkcenttal

I S/.//ckJ,,.lmsområ,id uar mjölkjorsorjn'ing1m /ängt ett ,<lort jm>/1/em. Md,,i n1·gw1isolor,sltt•QC)1 sa11/liir1 ilii,i,
.<llrule nltd ""'m,i,,g4 sllf{lhmu/ta.. •,.,, l!J.udka,r. När 8/uckh'olms st«d.< forwädart oo,:,nd, la/q om "' k••n·
/l'tmql mtj<>ifii_ni.11fäg, gi,k de mer in/1,JIIJs•rikajo,vJbmkMr,. ~rdritlg suuien o'1t I angrl.i11sa,u/, län 1/11
ak.tron.-..A{aff. bililad'- .ruahbt i!'t'I nndt.ls,,1ej(r{[(irtmit~g ,\Om wei1og de sto,:a- t~j'1ilkboJagen wfl .SQNI rtwrl ,,og l,ltr,
'4ncj,Jt st6nw m!'jmifrinming, Mjiilkcc11l,altn. Pk forsla bilden tedmingtfi.stcnl flir f'T1 mjQ'IRr.f11itml ,,,,.,, i/t

Jrcim.ta, miiiålivlagama., ,iänv,,

l-1gur V~5. ProccntucU.t aodeJar av nnd.e:lsmcjcrict 1890- l 930. ancal lC\'tnu1.törtJ" oc-h im•lg,llng nv mjölk Mp, Är.
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Leverantl)rer

Om 1<i l stället iar hänsyn t.ill antalet 11:vcrantorer ocl , k1-antiteten levererad mjölk är
stäl1 11ingen fö,• ,mdelsmajcrit:ma på våg au
bli dorninernndc i vissa o mråden redan
omkring 1915-20 vilket 6gu1· V:5 -vbar. Invägninge n vid anddsmejeriema i lu:a län
Ö\lt:rsLiger då 80 procen.Lav dei, till majel'ier
kve,·erade ''liillk,~n. Totalt för landet ligger
nud e.lsmejmicrnas invägning 192() på nära
68 proce nt, A,· 1930 h ar a111ale1 län mtd
över 80 procent av invägningen stigit till 12
med,ui Norrbotten är det mest utpräglat
kooperativa 1-å netpå detiaQtur.l.de med 100
pt'ocent av imr.ägningcu både f92Q och
1930. Även om dessa siffror framstår som
imponerande i och för sig v~r dock elen verkliga simalioncn, r.'ill bi.:Sktiven, en ann'ln och
mindr~ impone,-ande, vi lkcL vi strax $kall
återkomma ti ll.
S1ockholmsst.acl år genom 6llkoms1en år
19 I 5 av l.an unåouens mjölkförsiiljn ingsföreniug ett f-ramtrådande exempel på hur
man redan då gmndade stora ancle lsforemg
på 1oeje;iområdet. vilkec är vil dokumenterat i M]ölkcentralens 0 Likajut1Ueumsskrifter.
En r e.llex-ion till tillkomsten av detta lancl<!(S
största <1nddstöret.ag blir att det uppstod ur
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1920

1925

□ lnvägn, nilj kg

en privatkapital istisk vei·ksam hel oc.h att
tkltajiume ~jälva storlekt'.n på verksamheten
alltid satt sin prägel på dess ftmklion, som
ofta få tt (le amplaste lovord mmoäxlande
med s karp !\ritik, Mjölkcencralens förhistoria framgår l korta drag av faktaruta V:2, '"
Aotalet mrJ,: ricr i bådl!. Stockllolms sam•
Göteborgs och 6olius län blir av dessa skäl
alclrig sår.,kill ston, medan iovåguing och
antal leveranti\rer.g«rcn mer realistisk bnd_
Närh eten till ,k stor:, koasumtionsoncrna
skapar på c::11 h elt an nat s:itt än i laudet i
övrig, forutSättning-dr- för eu _fdtal $10r.:l
mejeriföretag, L, Na,rneson geroc:k$å i jubileums.skrifterna klargoramle bcski·ivn ingar
av förlopp<:n u11d1:r denna håndels,: rl ka
pe r1o<l. " ''
Figur V:5 visar de procc111ueUa andelarna
av anralctandc.lsmcjerier 1890-1930 samt
anddar av antalet leveraniörcr och mjölkinv.'igniJ1g i miU, kg 1915-1930, lm•ägningssifli'or fö r andclsmejerierna speciellt finns
encll\S\ fr:111 1915. De bådasistnämndasto.rh<:tcrnl\ blir från och me<l d,,.11na ticlp11n kt
alltmer e11 rämisancle ,näu på spridni11ge11
av andelsu-1~jerifo1•111(;t1 än antalet mej~rjer.

,-

Den lokala mejeriföreningsutvecklingen
Om utvecklingen på lokalplanet kan noteras
att de flesta m~jeriföreningar (i likhet med
inköpsföreningarna) är ganska små. I endast
sex län överstiger det genomsnittliga antalet
medlemmar 100 per mejeriförening femårsperioden kring 1908/ 10, vilket framgår av
grund tabell V:6 i tabellbilagan. Att detta år
valts som utgångspunkt beror på att Lantbrukskalendern anger lokala medlemssiffror i mejeriföreningar för hela landet fr.o.m.
1908/ 10 fram t.o.m. 1916 års utgåva. I viss
mån korresponderar dessa siffror med den
tidigare visade höga eller låga procentuella
anslutningen av leverantörer länsvis; dock
har möjligheter saknats att i detta sammanhang göra motsvarande beräkningar för
lokala mejeriföreningar, på grund av att deras
områden i regel inte motsvarat några enhetliga administrativa områden. I Lantbrukskalendern anges föreningsområdena ofta
som delar av flera socknar, även omfattande
delar av flera byar eller härader. Ett antal syns
motsvara resp. sockenområden men ofta följs
sockennamnen av tilläggen "med omnejd",
"rned kringliggande lryar': "med angränsande socknar" o.s.v. Eljest torde orsakerna till de regionala skillnaderna vara att hänföra till främsl
karaktären av jordbruksområde eller inte
samt bebyggelsetäthet och organisationsgrad.
Sådana län är Kristianstad, Malmöhus, Halland och Skaraborgs län som hela p erioden
uppvisar högre genomsnittsantal medlemmar per mejeriförening. Stockholms län är
också ett undantag men beroende på att
Mjölkcentralens storlek sätter sin prägel på
siffrorna. I viss mån undan tag från det nyss
anförda utgör Jönköpings, Västernorrlands
och Norrbottens län i vilka organisationsgraden påverkat genomsnittssiffrorna fram mot
1930, en tendens som dock gör sig gällande
för ett flertal län. Det kan noteras att m ånga
mejeriföreningar p å detta tidiga stadium
hade den juridiska formen m.b.p.a. men
u.p. a.-formen var dock allmännast. !Jä mtlands län var mejeriföreningarna ofta också
inköpsföreningar liksom i Västerbottens län
där vissa föreningar hade be teckningen
mejeri- och lantmannaförening.

De enskilda högsta medlemstalen per förening i Skånelänen uppgår i några fall till 540
resp. ca 820 medlemmar i stort sett fortlöpande fö r perioden 1910-1915. Tillsammans har båda Skånelänen 1910-15 runt 35
mejeriföreningar med över 300 m edlemmar. I Hallands län redovisas också ett högt
medlemstal för Vallberga mejeriförening:
(1910 = 630 och 1915 = 687). Det går å
andra sidan att på flera håll i landet hitta föreningar med endast ett knappt tiotal medlemmar; sådana små föreningar kan man
finna såväl i Skåne som i andra landsdelar. 156
På samma sätt som för inköpsföreningarna kan det noteras att bland de tidigaste
mejeri.föreningarna(= bildade före 1910)
finns många där andra än kategorierna lantbrukare/ hemmansägare fungerar som ordförande. Både 1910 och 1915 är det dryga
fyrtiotalet mejeriföreningar som leds av allt
från kronolänsmän, folkskollärare, präster,
militärer till organister, kamrerare och förvaltare. Påtagligt är att det bland dessa återfinns även ett antal handlanden. Särskilt i
Västerbottens län finns det 1915 personer
med denna yrkesbeteckning som ordförande i åtta av totalt 36 mejeriföreningar. Förhållandet torde höra samman med att handlarna uppköpte och avsatte mejeriprodukterna lokalt. Bland ordföranden i mejeriföreningar kan även n oteras ett par kvinnliga
sådana av adlig börd. Eljest ka n konstateras
att vid denna tid (omkring 1910-15) personer som D. Pe ttersson i Bjälbo, Östergötland, N. G. Ehrenberg i Blekinge, C. Fr.
Beckman, Brandstads boställe och J. Nilsson, Skottlandshus, i Malmöhus län fungerade som ordföranden i lokala mejeriföreningar. De "skolade in sig" via dessa funktioner och skulle - tillsammans med m å nga
andra - komma att bekläda viktiga poster i
det politiska livet och/ eller i den så småningom utbyggda kooperativa rörelsen. 157
Det är egentligen förvånande att H.Juhlin Dannfelt 1922 inte ser n ackdelarna med
de många och alltför små mejerierna, som
Wo hlin redan 1914 beskriver som missförhållanden med splittrade och inbö rdes konkurrerande föreningar utan samband och
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marknadsöverblick.Juhlin Dannfelt betonar
i stället "deras inskränkt lokala verksamhet"som
en fördel, vilket dock är det gamla och ursprungliga synsättet som ytterst härstammar
från Raiffeisens ståndpunkt att de lokala
kooperativen skulle vara så små att alla medlemmar bodde inom "kyrktornssikt" och
därmed kände varandra och vars och ens
ekonomiska förhållanden. Detta synsätt
torde dock förutsätta ettjordbrukslandskap
och bebyggelsetyp av ett annat slag än Sveriges mestadels glesbebyggda landsbygd. 158

Ekonomi och stadgefrågor
Liksom i inköpsföreningarna var de ursprungliga insatserna i mejeriföreningarna
mestadels mycket låga. Medlemsavgifter
förekom knappast alls utan startkapitalet
åstadkoms genom insatser/andelar eller lotter/ aktier. Dessa beräknades oftast per ko
eller per ha åker och variationerna var mycket stora. Andra former kunde vara andelar
av viss storlek, från t.ex. minst en till maximalt fyra på 100 kronor, ett antal öre eller kr
per 100 eller 1 000 kg mjölk o.s.v. Insatsberäkning efter antal kor förekom främst i
södra och mellersta Sverige upp till Värmland-Skaraborg-Mälarområdet och kunde
variera mellan lägst 10 öre och som högst 77
kr pe r ko; vanligast var l kr, 5 kr eller 10 kr
per ko.
Från Västmanland och norrut förekommer oftare andelsberäkning efter antalet ha
eller ett maximerat antal andelar eller lotter;
beloppen växlar mellan 50 öre, l kr och upp
till 25 kr per ha resp. lotter på mellan 1 kr
och upp till 50 kronor; högsta beloppet är
110 kr per lott i Dals mejeriförening u.p.a. i
Västernorrlands län. Arla mejeriförening i
Västmanland, bildad 1881, har 1906 en insatsbetalning på 30 kr per mantal och ytterligare någon förening har insatsen awägd
"efter jordtal".'59 1915 har uttagen av insatserna i form av lotter/ andelar i någon
m ån ökat landet över; alltjämt är dock beräkningen per ko vanligast. Ofta förekom
ansvarsförbindelse på huvuddelen av insatsbeloppet; endast en mindre del inbetalades
lwntant. Variationerna antyder att normal-
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stadgar för lande t hade kunnat fylla ett
behov av större enhetlighet.
Rösträtten vid föreningsstämman är oftast
bestämd efter medlemmarnas gjorda insatser, d.v.s. efter koantal, antal ha, lotter eller
motsvarande utom vid val, då röstning per
capita vanligen tillämpas. l vissa län (Östergötlands, Älvsborgs och Skaraborgs) förekommer rösträtt awägd efter levererad
mjölkmängd eller mottagen mjölklikvid
unde r närmast föregående år. Principen en
man en röst hade sålunda ännu inte slagit
igenom; i folkmun kallades detta att "korna
röstade". Fonderingar sker såväl enligt gällande föreningslag (tillgångarna skall överstiga skulderna med minst insatserna plus
reservfonden) som av resp. förening antagna regler, främst avseende reservfond och
underhåll av föreningens anläggningar och
inventarier. Eventuellt återstående överskott
utgår som ränta (högst 5 procent) på inbetalda insatser och därefter efterlikvid i förhållande till levererad mjölkmängd eller
mottagen likvid.160

Mejerirörelsen inför
omorganisation
1914 lägger N. Wohlin på statligt uppdrag
fram en utredning i vilken han analyserar
förhållandena inom avsättningen av jordbruksprodukter. För mejeriområdet liksom
för övriga produktområden rekommenderar Wohlin att jordbrukarna själva tar hand
om avsättningen genom kooperativa organisationer.161 I skriften Svensk Mejeriindustri
1932-1957 beskrivs situationen vid 1930talets början på liknande sätt:
"Den svenska mejerihanteringen stod ej rustad att
möta den kris, som i början av 1930-talet skakade
jordbruket i Sverige liksom i hela världen. Till
följd av sj1littringen på små, inbördes konkurrerande och ojiast omodernt utrustade enheter saknades möjligheter alt motverka krisen. "rn2

En utförlig artikel i Lantmannen år 1930
visar emellertid att man vid de nna tidpunkt
börjat analysera situationen från en mer kritisk, realistisk och övergripande utgångspunkt. Säkerligen kan man bakom citatet

nedan splra L. Na,rneson. som Vid d e nna
tidpunkl h ad e fåll s:wklion från l.antbrukssål lskapets ledning båtle >11t 01uorganisera säl lskapet och - kanske i,H~ llka 1\lan:
u1tnlä1-de·befintJiga Jantl.JrukakooperntMl
föreningarna och dems hiunl1varandc "e rksamb~t Att ma n lörstgrepsigatl med mejerlområ.d l!t var ingen tilltäJligh~t - ~11 be•
tydand e del :1v jordbrul<,u·n as in komster
korn "'d denna tid från •~jölkproduktioncm.

t•~,f,jm'h<nilmnJt,l'f(S

(i)f'111

Un t·im, \Jlmblem

All va.,· •m,jttrlli1mteri,1g i ren/ m-gimfaYdQ,'i\·Ju
hi'i,,utoule låmJWr myrktl lhtri1,, t (It/ iit,.slw, <fr nlTri~

r,;/okl{i,1, Trots 111/ 5ff drjo1jT11/1t. ,1,do» .ufo,rtu
M1d1:l\ml9t1·it..,,,w u/tf;rlilladt~. htl vi .rU,,.<.t Of'J•
r,Men 1w /1md1t. 1l6r 11J ~1ydonile (1tgan1Jatlaps~
1)1/)eu ömiu <fin.fllfr flJr t1Jbild,th1g ov 1t1ffierifo1,mihgali Orl, fim1 i dt 1wtrådlfr., dår t}JJtmnjömt--hig.H"fi1't/u nrl>t.tfll i dttitm<le,, 1 -.Jrt llllJfor 111bn~
Jmrlht11ktn~Jattfi1ra11d, 11_tn,ifiJ,. n.l'Jt.n1mma. ~
mntOnmw till midl'lsr,1'1eril.:r11q 41göt,1 sillrm1la
for min.,1tf'M1{i1: ltJ

/MIi 1t11 /jiird~dd m, lrrn//,J1,

P•• Luuvtc NA><Nl?SqN (1881-1963) v11rW 1t \"
brnkarson li:ån Harplinge i ~a,Jfand och
ge,,c,111gkk 1901--03Alnarp• lan1brul<,sin~titut.. Han var fÖl":$t färare. ,qd StcnstJ)rps länl•
bmksskola i Skat11lx,l'g hch dårnfter I908hl fö/'$1< lilrare och I!) 14-18 förcstånd~ r c
vid !!vilans lanrmannaskola i Sk.l_n~. Vid b11dmufo, 1917 av Sverige.• Allmaru1<1 l,anl•
brul\.<-lållskap (SAL) hlev l'j. törcståndare
1ö1 des~ dtiftsbxra. vilk~n funk1ion hao
inncllad,_e till t!\Mi, N.. bk" l'\l28 direl,tö11 i
SAL och 1933 pl'Ofesspri lantbruksck<ih<>nli ,;cl Lanlbrul,s,h9gsk0la11, (Jlim1a (rndau
fcin 1928 ~r. proC i lanlbi-ukselwnorn i med
haricleJsH\rn). Sina slör,;ta insn1s"1' u\l'örde
N. inom la11thruksekonomi11 och som reor--.
g:mi~wr och upplt)-ggare a• delo nwd1:n1a
l•n1bruk,i koop oratio11en 1.926-33. RiktJin-

jcro!t fö, den si$Ln"5:nulda m·bet~i'ns_atseH
1r.1J1t1 N, bötj• mnsatrnunder d em}~el in1enslv.1 fem Aren som chef Rir SAL. ' liaw.·
Jrfi,n>lti f1>Jo<1 faller illJ/111 jordlmill.ttkonli11ti11.

där h{l>} u/jiirt, d.l för itbtl lund briilln)'r<m4t ar>
w,•,äg~ ,lct i biog,'afin . !)enn~ imnll]ades
r~drul undet riden Som lärare vid livilan,
då hau h~arhe1ade konu·o llförenti1garnas
~ kc nsl<aµtr <,cl, p,å ,5 sått lade gnwden

.s,1.1111(,ga im'ilhmlwre. l),m i wu!(:/~,,ujnirma ,.,,_

vttg,ttt mjiilkmångtlm umjt'1tW' idt, Jttlll f,å!Jlt>I
rwJotdbn,JreJ.,. l,;l/1/n s«lufh1ffllt.iJI.( uu m}ölk, 0 111

ii_r\\'ii'f$hffl otl miJ,*«· all ftt myWI stofd,Jn.vft,.. ._
.,,llj'nfog,m ,w ltm1, m11/iu1,s,;,.jii/A ligger hl'/l llltUl ·
for tlr,n t$ffltliJ.111 ;,1tjt•virlrljlrn (J(:11 ärupptlr,/d(I pA
tU 0/Jt{ lwttmrilfifl•rtttm1 "']f(?tti.Jt.ml .1nmm•fli11~ '1 "-'

Vi ciret.tr 31111u en mening från Nanueson:
7n,ts rru'Yrifiif'lrlJ,iganlfl.t aturkhjtnmnmrsd1 un,im
p,,iurlr>t 1910-19J// fortlil.g dil ,111/lll ii11111, uid
µrn'åtlr(h ,1m ltögsl mJ.Sf!lltird11 ti.'(j>"1t-Sio1w11iijlig,/1,-/trt {Dl (l,1n,w fiJrr.1nJr.tfrm11 ittmtt m~jtt,.ilmul,,.

tfof,~l, "'11/tt

Expanslonei, V,tr d ock som "' sell sta rkast
u 1tder d en försm d ele,1 av peifoden, d .\',s.
1890-1910; d:'.\ref'ter lir den täml igen blygsrun. Kvar står ciock all realiteterna nu beskrivs m ed cn klat'hel och $kårpa s<>m tidiga•
re inte komm.it till utrryck S<:dan N. Wohlh1
191 2-14 gjorde sina uu·cdn in~ar om avs:ilL·
ning:;törhållandena. Av lOtalproclu.(<tioneu p,i
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för sina \ltvid~ade uildt ,-sökningar av in•
konm,ttveclding,,n ioomjord)Jr11ke1. Dessa

11ndcrsök11i11gar fr'~mlncjcs i '' Räl;enslalp,..
resul'ult från SVtpSk~jnt•dbru\<", ,fom utgi,vs
~rligen fli,1 ]914. N. h,r M.'!Sul-e\r.publi~trl!.t cl( stor! an1;1I ckonomisl<a ·skiifltl· 9c1\
a rtil\lar l focl<pre5$cn, N. kallades 1921 ,som
1(.-dål'/lQt -av W\b,m ksakaden!ien och t 941
till hedcr.sle.dan1ot. (Svenska .Män ocb Kvin•

nor band 5 s. 399; ~jilrsdl!I, J. Oanbrymre
hhuid böodc'!', Stockholm 1989) . 4'

ca 4,1 milj. kg mjölk saluförde, ungefär 2,9
mi [j. kg. Mellanskillnaden moisvarad es a"
jordbn1ksbefolkningens egen förbrukning.
De 7 1 procent som in,<.igdes vid andels,neje•
ricrna u tgjorde. som nyss angavs. inlt mer iin
Jmn/>{)I hä/fl'i>> av hela de n saluförela kvan ti•

wtc n. Av konsum tionsmjölken, som ma n
\jänade mesl pengar på. bade and elsmejeriernå inte hand om mer än ca e n tredjedel.
Den l'l\iölk som inte gick genom dessa
ttppköptes och såldes av privata ntjölkhand•
larc, mejeribolag och dessutom av rnång-.t1.

St0tkltolm var den sum, muiiJtningsqrtn1 flj,. mjOIRprodttkle!. och Mji.ilkcmtml,ms anläggningar i .fltide111ia1· ,lä,fot
ittlre.ssanla fiir sttulieres-0r. En sJar grupp /(mlbrukore ftån Ost~rgötland gör .sig hifr i j anuari 1924 redo för mfärd

mtd låg till /111v111f.1ode11.

/;(I slt>rt frmnst,:gjö,· 1.llr,ecklingen inQm mejrri/1(mlt:ringe'1, var /Jilen snm 1l11det I 92().ta/rt t,llt mtrr et.tallr. hii.slen

som trtms{>t))'l,,~e,lt/. 11dm, fot diitrilmtiouJrlln produr:enl tiU trutje.rfr.J oeh vidtLYe ul till drlldjltaodtfo kunde !tät~
m~d flirJa,r/lJ,$. La.il· 0th tU.fiributirmsbilar 1,umfo,· ''Mjölkct:tumJ.tn .. - mejeriet ; Uppsala cirka 1930. Foto: Paul
Smullmrg, Upplandsmusett,

23<!

,..

FAKTARLITA Y:2.

H ushållningssäll.skapens insatser iaom rrtjölkoch mejerihantering
Av den l:ieskri\ll1in.g som lämn~ts framgår
au hushåltntagssällskapell pli en mängd
o ltka såtl främjade ö:t.ejerihanteri.ngcm, In~
begripet rnformation orn och bildaniitl av
at)delsmtjcrier. Det sistnämnda var dock i
det s:Lörre sanuoao.banget endast en blyg•
sam del av såJJskapens hela insat$. Om man
gmpperar och sammanfattat t>ela floran,iv
11tvecklinpfrämjande :i,\gfu-dc1· f;lr man en
rik pi:övkarta av olik.--"\ s_ti mulerandc.- .insatser
från .såväl statens som -HS' si&. Gnmden fc)r
imats<:rna på mejeriområdet v;r dc,ck arbc~
1et med förbäu.ring av nöckreaturs!,estå.r ldet
och propagandan .för en bättre utfodring.
Dessa insat,erstarrade 40--50 år före andebmejerietmt$ 1i1lkomst. Översikt~n nedan är
int.e på något sån ftillständig men täcker
dock förhoppningsvisstörre delen av upplys,-

ningsverk$1mhe.ten och de Ö\lriga insat\Ctua
som gjordes med hjälp av i huvud.s;lk bräolll•
vinsmedel och övrig-4 s1adiga bidrag.

Meferite.lmik oih arbetsmetoder
• Holstein~ka buukme1oden 1840- och 50ralc!n
• Gussand~rs fö.-bätrring av de'nna slutel
av 1850-t.alet
• F. C. Swartz' ismetod med djupa kärl i isv-attell lxir.jan av 1860-talet

• Gwta.f de Lival ocb separatorn, u,q,rovning av scparaLOrn 1878 fram till minen

a" 1880-ialct
• Meu><ler för os!tillvcrkning, smörkär-

ning:i s.ntörsyroi.ng. pasteuriseriug m.m.
Ambulua,nde u11dervU-ni11g, rådgivning, infi>rniatio11

• Mcjcrikon$ulenu,t ocb -i.11s1n1ktörcr allmänna på l 880-talet
• Föredragsverksamhet, o.rycksal<.cr; hand•
,led111ngar, tr)'Ckta föredrag, sällskapet).'l

tryck och 1.idskriftcr
• Mötcsverksamh~c och föredrag i såll•
slrnp, gille,,, tantbruksföreningar och

lantbruksklubbar.
Mejcrilkolor, und.ert,isuitlg, kun·er
• Egna (µllskapcns) och privata egendomar oc.b skolor (mt<l visst stöd)
• Lärlings- och praktikanl1Hbyte, framför
all, med Dan,na,-~
• St~tliga mejeriskolor
• Mejeristationer (första ocb andra årct!i)
för u(bildning
• Högr.e m~jeriutbil<;lningvid Alnarp (sta•
ten)

• Lägtc mcjeriu,1 bilduing vid Alnarp (HS i
Malmöhw lån)
• Studieres9r till olika curöpeiska länden,
USAm.lt
Pl'tmrier, anslag, lim,

belöningar till

• MejeriMlilggningarc by-.1;1årds•. socken-,
distJikts- och ~ndelsmrjcrier
• l ~rAktl~antcr, lärJi1'lgar
• .Belönlngar för i;oda produkte r
• Egn~ forsöksmtjerier.

l/1stölluingsverl<,amh<1 m.m.
• L:111tbruluimö1en, lokal~. län.<Visa, rcgfonala clJer alJro,åru1a.riksmf>t:en

• Gilles- resp. 15nsumällniqg-.u• Sårsk:ilda mejcJ"ul.ståH ningar
• Medaljer, belönlugar, pcemier. friscdlal'.

• F,ru Scbucanui under 184.9-52, rå;dgiv-

ning ono rnjölkbanteri.og <><;h osttillverkning
• S1:1tJlga w1dcrvisare; från l86(J.taleten i
sOdrA och en i J\01'-nt-Sv~tige

Mjölkk011tro/l,fet(/,'1ll/beslänim"!f m.111.
• Ke,njska ~4ltJqner 1 lånen

• Länsrn,ejeris1er, lån~ruejerskor fanns fcli,
1860-iakl i !lera lån

• Mjölko:ingar för mj:ölkkontroll.

• MJölkkono.rollanstaltcr
• KontroUföreningar

expurtfriimjani#I .åtgärder
•
•
•
•

Smötprovningar
Smö11.1tsra.llni~ i Göreboi:g (>cl, Mal mo
Mtjer,agenrur i l>hnrhesrer i f:,1gland
lnfönwtlct av runmär)(cL tö( prlm:,1
,;venskumor 1904-,05
• Osu1~tåll11i11gar; O.stexport, s'a!in:sor
o.sw:

Ldngi,vntngen till inejerianliiggningar
Fi>m1edlinge11 av lån pli gynnsamma ,illJwr
till byggal\det av mej~er va,· l))abän<la en
avd• mes, verksam ma ätgacderna. Salh.kapi~ns e;:,konomis·ka tcSUT$cr fö-r denna 1'om
främst frw, deras fin~"sieriog via hrännyins,mcdlc11, Dår~töver kom direkta st;,rlig-J
stödinsatscr liksom d,:..av staten bckpstadc
riksqmfatL>nde ~tgärdem~ i form av ~ta ,nholländ~tier och bQskarsp,..,mie,ingsai)H
<k sia11ig;1 konsulcnrcma. Jbland kombinerade~ långivningen m ed ,issa bidrag till i nventarier, med premier fo1· \13.1 ge:nomförrl
verksamhet m,fl. formen På vjssa hilll v~<
1~nun t-äni.efria ellt'.r till netlsa,<1 rån lll_ medan amortering.tiderna i rcgol var ramligcn

'pyrsåk;mrle" böndci: Siit~kilt gällde d~tta i
och omk, iug sr.8rrc ko mauntinus01'ttff1m6j-

llgen med viss minskning för Sröckholh1s1rakten frn n 1915, där mj,;lkJrnnd~ln rill två
u-edjecfolru· d~ l,Jev organiserad ihom d ~n
dominerande Lanlmännens mjö lkförsålj•
ningsforening n.p.a., från ~r 1927 !><:nämnd
Mjö1~c,111lr1.1/,11.(Se faktru·uta V:2) . Situationen var alltså ,id närmare granskning inte så
ly:.andc; ,nycke , åkrstod all göra inom den
kooperativa meje,iverksamheten, vilket också illustrerais;w de tidigare angi\•na siftroma
och Jigurcr11a.1"
Det är gamka påfallande a tt Nan uesons
synsåU - som i den gängse historieskrivningen bctcrknats son1 nytt och cpOkbtörandc -

i 1]<:;r.t awecudtm är cl~ts(,lltuua som \.Vuhlins
bedömningar och forslag från 1914. Wohlin
rror på "utwckliug,m rt:tJflil~nir,gs-~ii.wu/J,/ 11w111
mejeri.funilc-rfogtm " som ~11 väg au, r;:, bon
oege11 llighete r, då Iiga V'lror och ogiin lig
hanteiing av de ömmlig,, rajölk- o r.h nl~jtri23(1

ko11a, l de 11ortlligastcläncn \l;lr även 1'1tld$tingen i,wolverade: i 1ucjeriutb)•ggnaden
genom htdrrl!,, Pil någ,.,, hall i landet hyggdcs ~O!li1J1unal~ n,rjetier:
Ot.r
för tfden b<!tydande helopp .som
genom sällskapens förso rg lämnades till Ul·
vecklillg av mejerinäringen. Vissa uppgifter
om o__rnfattning~n 1än~'\•is fiuns s.-rnmanStållda i Lantbruks.styrelsens btl'iilldser.
Som belysande exempel kan nåmnas atL
det under 18SO•t.alec gavs lin cill 20 mejerianlågg.ningar i Sk,~ra6o,,g:s län till e u sammanlai;~ belopp av '1-0 200 kr i di\w.rande
pcnningviirdc. 'Under 1890- och 1910-talc!
from tm l906 gavs ocl<&,\ län ,rn 20 anlägg•
1111,gar. t>~ hade totali;utilma11 ökat tih 1?2
r,oo kr, Det förra :\rciondeLvåxl~dc lånen i
de en.s~i.l da fa11"1' mellan I 000 oct, :l 000
kr. U ncl.e r elen senare perioden hade de
ökat till m ellan 4 000 och 15 1)0() kr r ~r
niejtå J'i-.,un mot 1'930,.taleL knivde mbderni!iC1-logcn a,•mojcriema helt.aJ1dra belo pp
odJ t·esurs;m någo't.som 1928 ~rsjordbruksuo'e'dning lös,.e genom lnditc;,-\J1det a.v meJe..,
r'ilåMfondcn. ❖

,,.,r

prorl11k1ema, Mel lan handssystemet päkal lade ~J1lig1 110 11 0111 11ppmä1·1<1<anihe1åt fdgan
om bildal'lcle av IT1tjtH~förcningnr-i stön·c uv
sträckning. På grund av sm:\jordbrukarnas
biisc på k'~rirnl bl)rde ock,;å flnaosieringeo
n,, mejerluppbyggnade11 uuderl.ä tms av staren genom låogivning på rimliga ,>i Il kor.'"'
Äve5n deua åLerko,nnt~r gttnom förslag av
1028 års Jordbrnks·u tredoing och därpå
följa nde riksdagsbeslu1 å r 19~0 om en
stateus ,u4jedlancfon<l som skulle m öjliggöra Ian både dlJ nybyggnad och uppnmning av äldre ml'jerier till moderna mejcrianlägguingar i hela. lruiclet. 11•7
Mellan ha ndssakunnige hade vad mjölkmarkuad en h<: träffar inga mer a nmär.kn.ingsvärda t:uikegång-.u a tt a,lföl'a, Matt
konstaterar dock au bristen på kraftfulla,
centmla org:m isa1ioner gör att fönnåg,in Htr
inverka på pr isbtlcln i11ge11 "är yl/ers/ liten•,
Vldare omnämns Mjölkcentralens organisation m ~d rlin•ktanslutna medlemmar från

....
fem lån som "e11 al/,lel,s allma.<tå,r.mle urgalli·
salfon.ifor111 ··, Utredn ingen säger ock.så a lt
föl'eningens mejerianläggning och distribn•
L1on i S1ockholm u1an 1vivel kan hcu.11:.tas
som en bland de förnämsta I v'.irldeu. Värcler
av utredningens kan:läggni11g avandelsm e.jer iema., owf,1m1i11g kan dock ifrågasättas, då
de för 1920 - 1.rotS fQre.komscen av officiell
staristik-gertoin sio undersöknl_ngsmetodik
l'edovfsar eLl helt missvisande medlemsantal
i meje.riföreningar11a. för den oaienrerande
cextcn i bctänkandeton1jordbruketS koope-

raliV'd. röl'else svarade utrtdoingsledamoLen
P. H. Sjöblom. 186
Den sakligL kritiska granslmi ngen "" laget
p:l. mjölk· och smömiarknaden tog sig n u

uppmärksamh et och förslag medan svagheterna på marknaden och framför allt i
organisacionshiins<:cncle agnades 11ppmä1'k•
sambet l Lantbruk.sällskapets, SAL:s, och
rlcss meje1isekllons intenshia. ru:belt!. F1'tun•
för allt noterade man följande svagheter

inom den dåvarande mejeriverksamhcteo:
• 01'ganiserals-;nuarl>ct~ welhUJ cnt~je1iför-•
ening-arnn .~ aknades. vilket medförd<=
ohärnmacl konkurrens p~ lokala marknader med nedprnssa,k priser som följd
• Alltför höga frakt- och distributionskoslna<ler
• Bl'istancle kv.ili1e1 på v,trorna
• Alltför m åoga små m ejerienhe ter m ed
höga driftskosrnacler som fötid,1'''

också andra tll.Lr)'ck. I de ,,;JJbekanta "Cnmd-

linjer tör dun. s, enska mejerihanterluge11s
orga.uisation\ som utarbetades i11om SAL;s
1

mejerisektion i b6,jan av 1930 sammanfutradcs bristlälllghelerna under de två huvud111b1ikerna IPhttiska och rlrijtseko11Qm-/.,k,1samt
morlmad,<01g,mi.wturiskfl. De försthämncla
blev fö,·e;ni\J för jordbn1k$ul1·edningens

EnligtG. H«llström kom i realiteten mejcrtsektionen unde,· åren 1930-32 an fungera

som etL ulredn ii1gsorgan al regeringskansliet, eftersom ,1rvecl<llngen gicks~ forL"""
skärpt kris och att n~gon expc,·tis mo1svaP1nde mejeri.~e.ktionens inte fanns inom
jordbruksdepa1·temen le1. La11tbn.1k.s.,ällska-

.Ail1<AH1,>1 M~~ B F.NKU<

S·n.NSOÅRD (1.$981964) VJJ' jol'dbmkarson från Kalmar län
och 111bi1daclc sig rid Uppsala uoiversilJ:l
och Ultuna la11tbn11<sill,lil.ituL lfan knöts
direkt efter agronomexamen till Sve,;gcs
Alhnånna l.antl/rukssällskap, där han 1925
lllt:• l'öresc,nclare föt· sallsl<ape1sjnrd(n-11k,.
och mru:kna<lsbyråer. Efter Nanncs(llls >Wgå11g 1933 blev han v~rk.,tållande dircktöl'
föl'-sällskapec.. S. bestående insais är emcl,
lt:nirl har,s.utreclningl\irb"als<:.I' av olik;tsl:.tfr,
Jriimsl ,,id omorga.njsationen a,1 SA l1 och
marknadsl'tgleringarna för ollka produk~marknadcr under NaunesoM ledning lik-

.som gn.iodema tör not.erin~·verksaml1etco.

t-bn ledde vidare mrcdoingc:n on1 cu nyu
pri$index förjo1·db1·ukets produktci; vill:e't

lades Lftl grund fö r 1irissa11ni11gen från
1940. Pa denna grund sbpade ban den
jordbruk.<kalkyl som låg till gnmdfö,.jord•
l_m, kets p(i,<förhandUngar mt<l ,ca1en l~ngt
f.i:a.m pt, 196().. orh 70-mk11, S. iovo lde.< i
Lantbrul;.sak'<ldemien 19~ l urJ( blev 1949
ag,·0J1omie heclcrsd,ikcot vid l,antbnik;-

högskol~u. (Källa: Svens"a

Man och Kvin-

nor 71935. s. 214-f.) ❖
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pets utredare och sakkunnige A. H. Stensgård var också tidvis utlånad åtjordbruksutredningen som särskild utredningsman. 170
Detta unika samarbete utan tidigare motsvarighet resulterade också i det unika riksdags beslutet i juni 1932 om införande av en
allmän mjölkavgift. Detta skulle möjliggöra
en eftersträvad marknadsreglering och utjämning av de olika priserna på produktoch konsumtionsmjölk. Det inledde ''från
vissa synpunkter en ny epok inom svensk jordbrukspolitik". Det ledde också, enligt Hellström, till ett uppsving för organisationsarbetet inom mejerirörelsen och en stark
stimulans för sammanslutningssträvandena
inom andra grenar avjordbrukets föreningsrörelse.171

Nyordning möter stark riksdagskritik
Ett påtagligt faktum var också att organisationsarbetet för samtliga grenar av lantbrukskooperationen genomfördes m ed ett för
tiden betydande statligt ekonomiskt stöd.
Politiskt hade vid 1930-talets början under
trycket av den ekonomiska krisen det sedan
gammalt mycket starka m otståndet mot
statsstöd till enskilda eller kooperativa verksamheter avlösts av en ny inställning. Vid
riksdagsbehandlingen anmälde dock A.
Örne, välkänd kooperatör och riksdagsman
för socialdemokraterna, som sin principiella uppfattning "att ojfmtliga anslagfiir att stödja kooperativ verksamhet inte borde komma ifråga ". 172 Det finns anledning notera dessa synpunkter, eftersom det varit ett påfallande
drag från starten av de svenska kooperativa
organisationerna att deras utbyggnad skett
med statligt stöd, kanaliserat under den
första utbyggnadsperioden genom hushållningssällskapen men sedan 1930-talet direkt
över statsbudgeten.
Det kan be traktas som överflödigt att här
ytterligare beskriva organisationsutvecklingen på mejeriområdet, då detta arbete i första
hand är tänkt att ge förhistorien och utgångspunkterna fram till starten av den
moderna föreningsutvecklingen vid 1930talets början. Dessutom är skrifterna om
utvecklingen från den tidpunkten både
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många och därtill relativt lättåtkomliga. Den
m est utförliga beskrivningen av förloppet
från 1930-talets början ger Hellström i avhandlingen ''.Jordbrukspolitik i industrisamhället" .173 (Obs även 1928 årsjordbruksutredning och Nannesons mycket klara redovisningar i jubileumsskrifte rna). Värd att
återge även för 2000-talets läsare kan dock
den häftiga kritik vara, som A. Örne i samband med behandlingen av frågan i riksdagen riktade mot Lantbrukssällskape t och
dess företrädares nya tankegångar. Regeringen hade i brist på eget utredningsarbete i
stort sett lagt Lantbrukssällskapets material
till grund för propositionen till riksdagen,
som också lades fram på ett mycket sent
stadium i maj 1932. Örnes olika temperamentsfulla inlägg lyder (Citaten återges här
in extenso för att inte förlora autenticiteten):
'.'Jag måsle, herr talman, på det djupaste beklaga,
att ledningen av jordbrukets mganisationsväsende råkat i händema f1å folk, wm uf1f1enbarligen
själva iclle har del rnest elementära bl!grepp om
korrekt till11ägagående mot dern, vilkas hjälp och
stiid man j1åfordrar, i detta fall mol Sveriges jordbrukare. Hela den anda, som slår en tillmötes
från det aktstycke, jordbmksminislern lagt till
grund för sin hemställan, är tvångets anda. Den
fria övertygelsen hos lantbrukarna själva shall
icke betyda det ringaste. En mindre grupp av nylärda organisationsspeäalister df!l:retera, hur del
skall gr1 till, och då alla jordbrukare inte genast
lyda orde,; ropar man på statens tvångsmaht för
att driva de tvekande eller motspänstiga att foga
sig. Vad detta än kan kallas, inte är det lwoperation eller andelsrörelse.
"Vad skulle herrarna säga, om ledningen för Kooperativa förbundet kom in strax före en riksdags
slut och begärde, att det skulle läggas en särskild
skatt på handlandena. för att förbundet och dess
lwnsumtionsfiireningar skulle kunna betala sina
förvaltnings- och organisationslwslnader?.fa, jag
förmodar, att herrarna - med full räll - skulle
f1åyrka, att en sådan styrelse skulle tagas ·u nder
observation av läkare.
'Jag måste för min del säga, all det nog skulle
klätt dennct organisation med något stön-e blygsamhet än att !tomma. med sådana krav. Än scl
länge är inte den diktatw; som Lantbrukssällskapels mejeriselltion eftersträvar på mejeriområdet,
alldeles genomförd, och ännu är det inte Lantbrukssiillskapet, som bestämmer över vad som
shall she i svensk politik".' H

Ur renodlat kooperativ och principiell synpunkt kan också Ömes synpunkter tillmätas
berättigande. Det var en brist att in te kunna
bygga på egen aktivitet och kooperativ övertygelse över hela linjen. Behovet av snabba
och effektiva åtgärder ansågs dock så stort
att de principiella hänsynen fick vika, då
bedömningen var att det skulle ha tagit alltför lång tid att på gängse vägar åstadkomma
den som villkor uppställda anslutningen på
60 procent; det innebar ett väsentligt åtagande att på kortast möjliga tid höja anslutningen från knappa 33 procent till kravet på 60.
Å andra sidan ligger dock Örnes temperamentsfulla argument alltför långt från den
faktiska och kalla verkligheten för att de
skulle tillmätas betydelse i det realekonomiska läge som rådde.

Rationellt och framsynt
En rad reflexioner kan givetvis knytas till det
revolutionerande händelseförlopp som här
kortfattat re laterats. Med G. Hellström kan
konstateras att mejerihanteringens utveckling med de n starkt ökade produktionen
fram till 1930 inte längre enbart var en fråga om andelsidens lokala spridning. I stället
var det nu fråga om en komplicerad nationell och regional problematik ifråga om avsättning och marknadsreglering, dessutom
ställd på sin spets genom den akuta jordbrukskrisen, på grund av vilken jordbruket
hotades med ekonomiskt sammanbrott. Att
frågan blev så kontroversiell hörde samman
med att ett av instrumenten med vilket man
skulle åstadkomma denna nyordning var den
obligatoriska allmänna rnjölkavgiflen på till
mejeri levererad mjölk. 17" Denna skulle tas
upp på all mjölk, d.v.s. även på icke medlemmars mjölkproduktion. Kritikerna hävdade
därför att Lantbrukssällskapet med statens
och lagstiftningens hjälp sökte tvinga in alla
mjölkproducenter i den framtida mejeriorganisationen och att man trängde in på
statens annars exklusiva beskattningsrätt.
Skillnaden i priset för konsumtionsmjölk
och produktmjölk skulle således elimineras
genom e tt utjämningsförfarandemed hjälp av
mjölkavgiften för att därmed minska den

förödande konkurrensen. Mjölkavgiften inbetalades till en central regleringskassa,
vilken sedan skulle betala ut tillägg på den
s.k. produktmjölken till de mejerier som
framställde smör och ost. Dessa produkter
kunde inte i den rådande marknadssituationen ge ett lika bra ekonomiskt utbyte som
konsumtionsmjölken. Åt mejeriernas nybildade riksförening, SMR, anförtroddes att
handha både systemet och regleringskassan.
Bildandet av andelsmejerier var förvisso
inte längre någon idyllisk verksamhet som
enbart gick ut på att på en trakt samla något
hundratal bönder inom ett område med
"kyrktornssikt" eller någon mils radie. Nu
hade frågan utvecklats till en hela landet
omfattande organisations-, avsättnings- och
marknadsproblematik. Inom denna landsomfattande räjong skulle dessutom ett flertal lokala marknadsfrågor med utjämning av
lokala överskott och underskott, priser och
prissättning också klaras. Orsakerna till denn a ökade komplexitet beror givetvis på flera
faktorer. Som tidigare nämnts kan dock
mycket hänföras till den förändrade marknadssituationen - jordbrukets problem hade
i grunden snabbt förändrats genom att den
tidigare bristsituationen för jordbruksprodukter förbytts i en överskottssituation - kort
kan sägas att jordbruket hade blivit för effektivt i förhållande till rådande avsättningsutrymme och köpkraft. Dessu tom visade
Nannesons lönsamhetskalkyler för hela 1920talet fallande lönsamhet för såväl stora som
små jordbruk. Dessa var allt5å de långsiktiga
tendenserna utan de extra påfrestningar som
den akuta jordbruk.~krisen innebar vid 1930talets bö1jan och några år framåt. 17G
I den dagsaktuella diskussionen är det på
modet att kritisera detta tillvägagångssätt.
Ingripanden i den "fria prisbildningen och
konkurrensen är som "att svära i nyliberalismens kyrka". Ur historisk synpunkt är det
dock eftersträvansvärt att undvika bedömningar av detta historiska skede med utgångspunkt från dagens facit. Med denna
utgångspunkt framstår det ändå som naturligt att knyta några reflexioner till de synpunkter och värderingar som i dagsläget
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torgförs även av jordbrukets företrädare.
Om vi antar att regleringsåtgärderna på
jordbruksområdet och den därefter följande
politiska "kohandeln" aldrig genomförts;
vilka ekonomiska, sociala och andra konsekvenser hade man då fått för jordbrukets
vidkommande och för samhället i sin helhet? Och att man vid 1930-talets början inte
hade vågat ta till okonventionella och nya
grepp för att åstadkomma ett minimum av
ordning och prisstabilitet på den inhemska
livsmedelsmarknaden. Vilka problem och
konsekvenser hade de ansvariga inom lantbruksorganisationerna,jordbruket och samhället då haft att lösa? Vilka ursäkter hade
man haft att anföra om man inte medvetet
och effektivt organiserat den infrastruktur
och det insamlings- och förädlingssystem
som var och alltjämt är en förutsättning för
en ordnad och effektiv livsmedelsförsörjning? Svaren på frågorna skall inte anges
här; det är en uppgift som ligger närmast
dagens kritiker av den dåtida politiken.
I d en rådande situationen bedömdes avsteget från principen om statens exklusiva
beskattningsrätt som betydelselöst; det var
viktigare att åstadkomma lösningar på de
föreliggande ekonomiska och sociala problemen; problematiken innefattade också
den betydande arbetslöshet som 30-talskrisen orsakade. Bakom angelägenheten att
åstadkomma fungerande lösningar låg också farhågor att fortsatta allvarliga ekonomiska problem för lantbruket skulle medföra
risker för en utveckling i extrem riktning
blandjordbrukarna; nazismen befann sig i
sin mest expansiva p eriod vid denna tidpunkt. 177 Man kan också exempelvis rikta
blicken mot före detta kommunistländer
med den där obefintliga funktionen på
motsvarande områden för att få en belysande jämförelse. Där har man trots stora
resurser för jordbruksproduktion inte åstadkommit det väl utvecklade uppsamlings- och
distributionssystem, vilket
, är en förutsättning för att tillfredsställande kunna försörja
befolkningen med livsmedel och dessutom
ge jordbrukets utövare e n bärgning som d e
kunnat leva på.
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Samarbete stat-organisation konstruktiv
lösning
När det gäller 1930-talet var skillnaden mot
tidigare påtaglig på e n utomordentligt avgörande punkt: Nu fram trädde de välutbildade och skarpsinniga personer som problemen och situationen krävde och som utan
politiska och andra skygglappar kunde analyse ra situationen och dra rationella slutsatser. Den tidigare vanliga "kyrktornsproblematiken" hade krävt avsevärt mindre av
realistisk analys och visionär förmåga men
den därmed förknippade utbyggnaden av
mejeriväsendet hade ändå tagit nära ett
halvt århundrade att åstadkomma. N u skulle man mot bakgrund av den akuta jordbrukskrisen lösa uppgiften för hela den
nationella marknade n på några månader
och finna de lösningar som situationen
krävde.
Bland männen i spetsen för arbetet fanns
det också något definitivt nytt, nämligen insikten/ förhoppningen att det genom sammanslutning producenterna emellan (förf. kursivering) skulle vara möjligt att lösa inte bara
marknadsproblemen utan också den mer
långsiktiga frågan om jordbrukets avsättningsproblem i den nya marknadssituationen. I ljuset av händelseutvecklingen kan
det konsta teras att det var samarbetet statorganisation som möjliggjorde problemens
lösning på ett någorlunda snabbt och tillfredsställande sätt. Därav följde som en bieffekt att den kooperativa iden och rörelsen
blev ett mäktigt dynamiskt, ekonomiskt och
agrarpolitiskt instrument m ed vars hjälp
lantbruksnäringen i Sverige kunde ges dels
en avsevärt lugnare återhämtning i krissituationen, dels också förutsättningar att på sikt
kunna utveckla de olika kooperativa föreningarnas verksamhet till moderna livsmedelsindustrier. Men denna del av resultatet var säkerligen inte h e lt förutsedd av de
agerande personerna i den aktuella situationen.
Sett mot den bakgrunden får dagens
kritik mot lantbrukskooperativa "monopol"
och försök till lagstiftning mot utvecklade
former av federativ kooperativ samverkan

karaktären av ''.jästen efter brödet i ugnen".
Allra minst har jordbruke ts företrädare
någon anledning att huka inför ekonomismens talesmän eller aggressiva samhällsvetare m.fl. genom att ta avstånd från de
grundprinciper efter vilka de moderna livsmedelskooperativen byggdes upp och fungerade under lång tid. Låt vara att marknadssituationen med EU-samarbetet och
dess utvidgning i dag är en helt annan och
därmed kräver modifierade eller andra synsätt och lösningar. Därtill är problematiken
i dag global och kan komma att kräva eftergifter och lösningar av helt andra dimensioner än man hittills kunnat föreställa sig.
Eftersom var tid h ar sin problematik och
kräver sina lösningar borde de t i stället vara
naturligt- och historiskt mer korrekt- att så
rättvist som möjligt bedöma 1930-talets
metoder för lösningen av de då aktuella
marknads- och prisbildningsproblemen. De
var i den då rådande situationen framsynta
och konstruktiva. Att i dag falla till föga för

det kortsynta och populistiska skallet mot
kooperativa monopolformer, regleringstänkande och "samhällsskadliga korporationer" ger ringa ära jämfört med de riskabla
och ännu oprövade lösningar som företrädarna från 1930-talet tvingades satsa på.
För att få grundlinjerna omsatta i form av
beslut i samhällsapparaten krävdes dock
ytterligare en förutsättning: Att ledande politiker kunde frigöra sigfrån gamla dogmer och på
motsvarande sätt som kooperatörerna finna de
nya vägar och former som situationen krävde
(förf. kursivering). Detta följde snabbt nog
genom den både berömda och förkättrade
"kohandeln" 1933. P. Thullbergs sammanfattande slutsats beträffande krisuppgörelsens parlamentariska o ch allmänpolitiska
effekter blir att den innebar början på en
stabiliseringsperiod i svensk politik där samförstånd fick ersätta hårda partipolitiska
motsättningar till skillnad från utvecklingen
i många andra europeiska länder. 178
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KAPITEL

VI.

Föreningsutvecklingen 1890-1930
- källäge, siffermaterial och metod
Inledning
I de föregående kapitlen har förspelet i
olika avseenden till och utgångspunkterna näringspolitiska, praktiskt/ psykologiska och
o rganisationsmässiga-för föreningsutvecklinge n beskrivits inklusive dess fö rsta förlopp. Från 1890-talet börjar industrialisering
och modernisering på a llvar ta fart i det
svenska samhället. Även om svårigheterna
för lantbruket efter 1880-talets ekonomiska
kris länge dröjer kvar kan man dock skönja
en begynnande ny utveckling även på föreningsväsendets område. I föregående avsnitt
har utvecklingen på mejeriområdet behandlats; åt detta har ägnats ett särskilt kapitel,
eftersom det är det första och med utvecklingens gång viktigaste produktområdet,
som tar föreningsformen i anspråk för att
lösa framför allt h an teringen och de driftsekonomiska kraven jämfört med en hantverksmässig produktion. I föijande kapitel
skall vi närmare studera den senare för eningsutvecklingen fram mot och in på 1930talet för övriga produktområden, d.v.s. den
huvudsakliga och samm antaget mest omfattande. T iII viss del skall vi göra detta med
ltjälp av tillgängligt siffermässigt material. På
grund av det övriga materialets omfång
kommer dock inte tidskriftsdebatten och-informationen att lika ingående beskrivas och
an alyseras som för tiden före 1890.
Som representativa föreningsform er för
elen närmast följande framställningen be-

handlas i första hand produktionsföreningar
och inköpsföreningar. Mejeriområdet- som
redan behandlats i föregående kapitel - låg
något före rent tidsmässigt m en i övrigt var
d et i stora stycken fråga om para llella händelseförlopp och utvecklingslinjer som kompletterade och gick in i varandra. I verkligheten var det naturligtvis fråga om ett intimt
samspel, ibland kanske också i n ågon mån
konkurre n s m ellan föreningsformerna.
Dessutom kommer specialodlarföreningarna
tidsmässigt ganska tidigt in i bilden och efter
hand också den tidigaste utvecklingen av
försäljnings.föreningarna.
Genom framställningen skall vi också ha i
minne den inledningsvis angivna u tgångspunkten att betrakta samverkansformerna
och -lösningarna som nyheter, som innovationer som -med utgångspunkt i de olika behov
som ny teknik, nya produkter och produktionsmetoder samt nya inköps- och avsättningsförhållanden medför - mer eller mindre
hastigt eller långsamt sprider sig och an ammas av bönderna/lantbrukarna. Siffrorna i
sig får delvis utgöra en illustration av innovationsförloppet; även siffror kan berätta om
de avnjuts i awägda mängder. Koncentrerat
till själva föreningsformerna och de bako mliggande orsakerna uppvisar spridningsförloppet skilda drag olika föreni ngsformer,
före ningstyper och landsdelar em ellan.
Sammantaget är avsikten att i framställningen - tillsammans med det separata
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mejerikapitlet - ge en möjlig totalbild av
föreningsutvecklingen under den angivna
perioden. Förhoppningsvis har det sitt
intresse att få en uppfattning om olika sidor
av Jöreningsutvecklingen i sin helhet före 1930talet, vilken eljest är ganska styckevis behandlad i resp. branschsammanhang, i vissa
avseenden inte alls närmare belyst. Två områden är dock ej medtagna i sammanhanget:
Försäkrings- och arbetsmarknadsområdena.
Detta beror dels på att en redovisning av försäkringsområdet inte kan bygga på uppgifter om individuella medlemskap utan på försäkrings- och ansvarssummor, vilket innebär
en annorlunda karaktär som bryter den här
anlagda huvudaspekten; dels att organisationerna på jordbrukets arbetsmarknad är av
facklig karaktär och därför skulle falla ur
ramen för den övriga framställningen. Inte
heller har fiskets organisationer behandlats,
eftersom detta kan ses som ett näringsfång
för sig utanför själva jordbruksnäringen,
trots att det ofta också utgjort ett komplement eller binäring till själva jordbruket.
Ytterligare ett annat område som ej behandlas är hemslöjdsföreningarna, som inte kan
anses som en del av lantbrukets föreningsväsen, även om de har sitt ursprung i den
omfattande hem- och husslöjden i jordbrukssamhället, som också stimulerades av
Lantbruksakademi och hushållningssällskap
under 1800-talets senare del.

Källäge och siffermaterial
Ett problem vid studiet av detta utvecklingsförlopp är att tillförlitlig officiell statistik saknas för flera o mråden, i synnerhet från de
tidiga startskedena. Bara att ta fram någorlunda säkerställt sådant material är i och för
sig en rätt betungande arbetsuppgift. Mejeriområdet är dock som redan framgått ett
undantag i detta avseende. Redan från 1890
samm anställde, som beskrivits i föregående
kapitel, statskonsulenten G. Liljhagen ett
omfattande siffermate rial över mejerinäringens utveckling, vilket från 1905 även
omfattade specialstatistik över andelsmejerierna. Detta material utgavs ursprungligen
i form av meddelanden från Kungl. Lant-
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bruksstyrelsen. Från år 191 3 övertog Statistiska Centralbyrån, SCB, uppgiften och fullföljde den i samråd med Lantbruksstyrelsen
med utförlig årlig statistik, publicerad i
skriftserien SOS. Mejerihantering. 1
Siffror över hushållningssällskapens medlemmar, statsbidrag m.m. framgår av officiell
statistik fr.o.m. 1882. Detsamma är förhållandet med anslutningen till de äldre associationsformerna sparbankerna och hypoteksorganisationen. 2 Vad gäller sällskapens
ekonomi finns mer detaljerade sammanställningar i Lantbruksakademiens tidskrift
från 1882. 3 Några uppgifter om föreningsutvecklingen i övrigt inom andra produkto mråden från samma tidpunkt som mejerihanteringen eller tidigare föreligger inte.
Siffrorna får därmed hämtas från andra och
flera olika källor. En av dem är "Kalender
öfver svenska landtbruket" som i utvidgat
och separat skick började utges av Lantbruksstyrelsen 1908, vars första årgång avser
siffror från 1906-07,4 till vilken vi återkommer.
Bland andra källor skulle man kunn a
vänta att SCB:s serie "Kooperativ verksamhet
1908-1967", som ingår/ingick i Sveriges
officiella statistik, SOS, vore den mest representativa. Dess tidiga siffror är dock i huvudsak inriktade på konsumentkooperativa
verksamhe te r, dels också på grund av bristande rapportering behäftade med svagheten att inte visa vare sig oregistrerade föreningar eller i vilken omfattning registrerade
fö reningar, som lagts ned eller likviderats,
blivit avregistrerade. 5 Vidare görs i denna
skrift en samredovisning av jordbrukare och
j ordbruksarbetare efter den dominerande
yrkeskategorien i konsumtionsföreningarna
(= arbetande i jordbruk), vilket ger till resultat icke renodlade och därmed ännu osäkrare siffror. Dessutom redovisas t.ex. elföreningarna som konsumtionsföreningar, vilket
inte är relevant i detta sammanhang och
inte heller möjliggör e n renodling sett ur
jordbrukssynpunkt; dessutom anges i e n del
fall omfattningen av elektrifiering inom
lantbruket med m åttet "elektrifierad areal".
Sammantaget innebär detta att denna pub-

likation år mindre a,wänd ba r I deua sammanhang. då iillressel iir inriktnt p5 att
renodla de Lidigastc uppgifterua gällan de
individuell organisering ,Il' jordbrukarna/
}'fkesntöva1.1ia inom lanibn,ksområdct.
Det 6110s dock eu anta l statliga uu·edni11gar, som ger v.1rdefulla tillskott av infOrmation om o lika g,·enarav och skeden i de t
(null\'<lXande o,-ganisationsväsendet. Den för
beskrivningen a,, koope.-ationsutvecklingen
mest intressanta utredningen är tveklöst den
s.k. "Me llanhandssakkunniges betänkande
om olä.genhetenia vid u1ellan l 1audss)'°SLC.lllt:t
,nom livsmcdel5handeln" från 1922 som vi
återko mmer u ll.'' Ett arina1 rillskon till clel
officiella mrue,ial~• år en utrednin g tn\'d
titeln "Lan u11annakooperalionc:11 i Sverige".

avlämnad år 192.2 avl<n.n gl, Lan tbrnksakaclt:mie ns förutvarande dire ktör H. J uhlin
Da11ufelt (i tabellcexter m .m. förkortat till
HJO). Den iir utfö1·d tör den swtliga sociaJiscringsnförmdt:nS -räkning-och avser i h1 tVttd~
sak föd1ållande na år 1920-22.'.JuhJin Oannfelt •ord<! ha utnyttjat officiell statistik d ;lr
sådan förelegat meti i öviigt tagit fram uppgifter med hjälp av frågefonnnlå ,· och länsstyrelsernas föreni..ngsrCh,~ter. Ot:n kan frfönst
användas som måns1ock e ller vetlfie1•i11g ~1•
övriga siffra,- fiir d er enskild~ ar den red ovisa r. Bland amlra sl~tliga betåJ1kandeu
märks u 1recl ,1inge11 o m Lagtl'l1li,- ()ch kylhusväsenclel frå n I!)23' sann en nena l av
1928 åt-s jorclbntk$ULrcclnings oe,änlrnndcn ."

H P.R,p\N J Ui.i~!< 8KOR.~Ol< J UIIUN DANNmt.'l'

( 1852-1937) var son ,m i111ende1ue n Carl
Juh liu Oannfel, vid l.anthruksakademiens
experimentalfält. HJO git k Ultuna lantbrvkslnstlt\ll 1881--82 ocl) dispvterade vid
Uppsala unive,siter pm'll\lellt danned smnri•
digt so111 hart geoom e~u-aatbete bekostade
~iJµ1 egnacsmdier, Han va,•diirefter lån,u•e vid
olika ll!,nibrnks.,kolor sam, Ull11na, lärnre
och förestandare\'id Vas.sbo lantl>ruksskola
f l<opparber~ lå11 och sekreterare vid
l:lnets h11shåll11i11gs,;ällskap. En tid va1· l-1)0
"~kså lektor ljördbJ'uksljita och rcktotyid
Uluma lantbntksinstitut- HJD kallade•
1902 till pt>scen som ,s ekreterare ,o'd Lant•
l>i<nk.sal<ademicto och or!.l(lnise,.,.de d;lr\lid
hl.a, C!:m ralanstalul11 f9r försöksvJscn,ltt
påj o r<lbl'uksom rådet. HjJ) ,-ar ingon vetenskapsman m eu en skicklig peclagc:>f:l ocll

aöminisn-aJ.ti;r med en momo1'Cle11tligarbeLS-kapacitel. Hatts fönn5ga all li\$a och kritiskt
refem.ra tidens vetande på lanttfru.ksom~
rå'det var hans U·äm~ta kännemärke. Redan
på \l;lSSbO gal' b;m ut e1\ lan tbrukst.idoing,
var ineilredakti\r av Lanunaw1e11 från 1894
samt gav ocksa ut Jordhrukarens handlclli~c1n, L.antt>rukets l>ol f tio bandsamt.fedde
utgivningen av Akadc111i611.1S handltng-.._r
och tidskrift. Han sl;rev också Lambn,ksal<adeinien,, bistoria 18\3--19 12 till Akademieus 10/l-åt~ubileum. HJO blev också

p~ någo, okl>ra grunder 1908 invald för
Vii~ctrborten i rik!<dage11, först., 1.<;unmar~ 1
förmodan au vara frihaodlare men visadt
sig,iara rnoderat pr<>tebion·i sl och htev inte
m·nvald c:fce·r den för-$u1 perioden. ,Li~t.:tn på
hans tryckta alster ä,· omfuttande. Vid siu
• ~ g fr:m Akademien bel,cmade• tran
,ned de.s,r stora guldmedalj. (Sv~nskt Biograli;;kt Lexikon band 20 s. 453 ll). ❖
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Dessutom förekommer i hushållningssällskapens 100- eller 150-årsjublieumsskrifter
ofta detaljerade statistiska sammanställningar av främst produktionsföreningar men i
många fall även mejeri- och inköpsföreningar m .fl. inom resp. hushållningssällskapsområde. Problemen med dessa siffersammanställningar är att de specifikt är gjorda
utifrån varje av de 26 hushållningssällskapens förhållanden och resp. författares
bedömningar, att de avser olika tidsperioder
beroende på sällskapens olika tillkomstår
o.s.v. En sammanställning av detta material
torde bli mer he terogen än d e nu använda
sifferserierna. I flera skrifter förekommer
dock kartor över föreningsutbredning och
dito täthet grundade på detta siffermaterial,
vilka i några fall kommit väl till pass som
illustrationer i texten.
En annan typ av bearbe tade framställningar är jubileums- och andra skrifter från
lantbrukets bransch- och riksorganisationer
m.fl. Dessa gäller dock genomgående senare tidspe rioder, eftersom föreningsväsendet
inte var utbyggt och några siffror därmed
inte föreligger. De har givetvis i möjlig utsträckning använts som bakgrunds- och
underlagsmaterial för framställningen.
Främst är det ett antaljubileumsskrifter från
länsvisa eller regionala föreningar/förbund
som det punktvis går att utläsa något om den
tidigaste lokala föreningsutvecklingen ur.
Eljest belyser jubileumsskrifter från riksorganisationer huvudsakligen den centrala och
regionala verksamheten först efte r starte n
på centralt plan.
Helst borde årsberättelser från loka la /
regionala organisationsled också system atiskt ha geno mgåtts men detta h ar överstigit
det möjliga arbetsomfånget för de tta arbete.
Bristen på uppgifter för utvecklingen lokalt
kan i princip endast avhjälpas genom en
mer systematisk forskning inom de t agrarkooperativa organisationsområdet, vilke n
dock hittills i stor utsträckning lyst med sin
frånvaro. Vissa undantag finns såsom professor K. F. Svärdströms kartläggning av den
tidiga slakteriföre nings utvecklingen i Östergötland.10 Dessutom kan vi r äkna de tidiga-
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re nämnda arbetena av S-O Olsson o m eloch tröskverksföreningar som grundlitteratur i detta sammanhang. 11 För att få klarhet
om medlemssiffrorna för Sveriges Fjäderfäavelsförening har en gen o m gång av föreningens arkivmaterial och tidskrift liksom
jubileumsskrifte r gjorts. 12 För andra specialorganisationer har främst jubileums- och
minnesskrifter samt tidskrifter kommit till
användning.
För vissa d elar h änvisar dock H . Juhlin
Dannfelt till "Kalender öfver Svenska Landtbruket". Den syns ha utkommit i sitt utökade skick från 1908/ 1910 för att- utöver sin
ursprungliga uppgift att ange den nya lantbruksadministrationen - ge en a ktuell bild
av d e t nu framväxande föreningsväsendet
inom alla delar av lantbruksnäringarna.
Även i vissa andra statliga utredningar hänvisas till denna källa liksom i SCBs beskrivning av mejeristatistikens uppläggning. 13 Då
kalendern sålunda kan betraktas som e n
användbar källa har uppgifter hämtats därur för att - där annat siffermaterial inte funnits eller varit tillfyllest - så långt möjligt
åstadkomma sammanhängande sifferserier
för olika föreningstyper från 1908/ 10 som
är den tidigast möjliga tidpunkten. Främst
gäller detta huvudgrupperna "Produktionskooperation" samt delvis "Specialodlarkooperation" men även inköpsföreningar och
mejeriföreninga r från och med 1908/ 10
fram t.o.m. 1915-16, då de mer de taljerade
uppgifterna om lokala förhållanden rörande dessa föreningsformer utgår ur kalendern.
De t bör noteras att hushållningssällskapens sekre terare (chefsgänstemän) var uppgiftslämnare till den officie lla la ntbruksstatistiken. Så var också i princip fallet vad
beträffar uppgifterna till Lantbruksstyrelsens katalogredaktör. Det kan därför förutsättas att hushållningssällskapen haft god
kännedom om de lokala organisationerna
inom både djuravel och kontroll liksom
bland specialodlarna, i synnerhet som flertalet organisationer var mottagare av olika
statliga bidrag förmedlade genom sällskapen. Även o m uppgifterna till Lantbruks-

...
kalendern byggde på frivillig grund kan därför siffrorna om produktionsföreningarna
betraktas som nöjaktigt tillförlitliga för det
här aktuella ändamålet; detta torde gälla
också för mejeri- och inköpsföreningarna.
H. J uhlin Dannfelt påpekar dock att allt
siffermaterial under denna period delvis är
mer eller mindre bristfälligt beroende på
konsekvenser av första världskriget och därefter följande ekonomiska kriser. Även föreningsregistren hos länsstyrelserna led sedan
gammalt av denna svaghet, eftersom bildade
föreningar dels från början inte inregistrerats i full utsträckning, dels om så skett inte
avanmälts i föreskriven ordning om de nedlagts eller gått i likvidation. Hur "Mellanhandssakkunnige" inhämtade sitt omfattande siffermaterial om föreningsväsendet är
oklart men det förefaller som om man gjort
en särskild enkät till olika organisationer
och därvid fått ett tämligen stort bortfall av
svar. Förmodligen är kalenderuppgifterna
säkrare än sistnämnda utrednings material.
Sifferserierna i Lantbrukskalendern uppvisar dock en viss ojämnhet; vissa luckor
finns både vad beträffar lokala mejeriföreningar och inköpsföreningar liksom för
produktionsföreningarna. För att kompensera denna svaghet har bortfallen för lokala
föreningar ersatts med medeltalet av medlemmar per förening i det aktuella länet,
dels har femårsmedeltal uträknats för de ur
kalendern tagna uppgifterna samt för m~jeriföreningar fr.o.m. 1913. Siffermaterialets
uppgift i detta sammanhang är dock inte att
i första hand ge statistiskt säkerställda uppgifter utan främst att ge en uppfattning om
spridningen av Jöreningsideerna i olika landsdelar samt snabbhet eller långsamhet i förloppet med flera faktorer - kort sagt att illustrera ajälva spridningsprocessen, dess omfattning och tendenser under den aktueIJa
perioden. Frågan om kvaliteten på siffermaterialet kommer därmed i andra hand.
För odlarföreningarna inom specialområdena har inte samma arbete nedlagts på behandlingen av siffrorna; för dessa har inte
några femårsmedeltal uträknats och inte
heller för de senare startande avsättningsför-

eningarna; dock har viss schematisk fördelning på län eftersträvats för t.ex. torvströföreningarna.
Lantbrukskalenderns uppgifter har på
detta sätt möjliggjort att för perioden 1908/
10-1930 (i vissafall 1935) iaktta dragiföreningsbildningen, hur olika föreningsideer
spritt sig eller inte spritt sig i olika delar av
landet. Detta gäller också inköps- och mejeriföreningar från 1908 fram till 1915 resp.
1916; ett samlat material av detta slag i
någorlunda enhetligt skick finns inte att tillgå i något annat sammanhang. Jämfört med
dessa uppgifter uppvisar H.Juhlin Dannfelts
siffror mestadels inte några påfallande avvikelser medan Mellanhandssakkunniges
siffror i vissa avseenden företer större sådana.
SLR och inköpsföreningarna utgör dock
ett särskilt problem på grund av organisationens ekonomiska obestånd under början av
1920- resp. 1930-talen. Dessutom har någon
konsekvent definition av medlemsbegreppet
aldrig förekommit inom denna organisation
fram till 1930-talet. Individuella medlemmar,
aktieägare, lokalföreningar och ansluten
areal redovisas omväxlande från de olika
centralföreningarnas sida. Den enda period
som rymmer någon grad av konsekvens och
fullständighet är den i Lantbrukskalendem
redovisade perioden 1908-1915 med dess
uppgifter om lokalföreningar och medlemsantal, vari även ingår från SLR fristående
föreningar. Därefter blir medlemsredovisningen från SLR:s egen sida all t mer ofullständigju längre in i äventyrliga affärer och
ekonomiskt obestånd man kommer; detta
gäller från omkring 1921-22 och ca ett tiotal
år framåt. Osterman har gjort en heroisk
insats för att ge fullständighet åt redovisningen men inte heller han rår på den faktiska situationen.'"

Mått på spridningsgrad och förlopp
Vid urvalet av siffror har strävan varit att ta
hänsyn till och medräkna föreningsformer
som förutsätter praktiskt agitationsarbete
och individuell värvning av personliga medlemmar på det lokala planet. Förenings-
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spridningen mäts i antalet lokala föreningar
och antalet medl,emmari dessa. I princip gäller
som utgångspunkt härvidlag Å. Edens begrepp "from-bottom-up", d.v.s. föreningar i
vilka lantbrukare på lokalplanet både tar
initiativ till och rekryteras som primärmedlemmar. Antalet medlemmar (medlemskap)
har därefter satts i relation till antalet brukningsenheter över 2 ha åker (i något fall
samtliga brukningsenheter) för varje län
och totalt för landet för de fyra mättillfällen
Uordbruksräkningar) som är tillgängliga i
den historiska statistiken, nämligen 1890,
1910, 1919 och 1932_1., Den procentuella
anslutningen blir måttet på spridningsgraden
för de olika föreningstyperna. Undantag för
denna beräkningsmetod har gjorts i två fall,
nämligen för inköps- och fjäderfäavelsföreningarna, i vilka fall medlemsantalen satts i
relation till det totala antalet brukningsenheter. Motiven härför framgår närmare i
framställningen avseende dessa organisationstyper.
Primärt kommer den följande framställningen att utgå från siffermaterialet och vad
det ur den anlagda huvudaspekten berättar
om utvecklingen. Siffermaterialet har sammanställts länsvis och redovisningen blir därför i huvudsak länsbaserad, kompletterad
med den bild och de slutsatser som kan dras
av det lokala tidsbegränsade siffermaterialet
i Lantbrukskalendern liksom av jubileumsskrifterna för ett antal av branschorganisationerna och de mindre specialföreningar-
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na. För att begränsa siffermängden i den
löpande framställningen har grundtabellerna och / de därtill fogade kommentarerna/
för mejeri- och inköpsföreningar samlats i
en särskild tabellbilaga i slutet av framställningen till vilka de mer sifferintresserade
hänvisas.

Huvudgrupper av föreningar
H.Juhlin Dannfelt har i sin utredning 1922
redovisat föreningarna i ett stort antal grupper. Den statliga kommitten Mellanhandssakkunnige har också sin systematik som i
inte all tför hög grad avviker från dagens.
Bägge härrör dock från 1920-talets början
och den senare innefattar en mer mångfacetterad modellbild av ett samspel mellan
producent- och konsumentkooperationerna
som aldrig förverkligats (se bilaga XI:l). För
att modernisera och förenkla har organisationerna här sammanförts i fyra huvudgrupper som vi också i stort sett känner igen från
dagens verklighet. De kan placeras in i sitt
produktionstekniska och ekonomiska sammanhang enligt följande systematik och
gruppering. De i detta kapitel angivna allmänna och speciella premisserna gäller alltså för de närmaste fyra kapitlen eller kap.
VII till X motsvarande de följande fyra föreningsgrupperna.
1. Produktionskooperation
2. Anskaffoingskooperation
3. Avsättningskooperation
4. Specialodlarkooperation

KAPITEL

VII.

Huvudgrupp 1 - Produktionskooperation

från 1890-talet och framåt
Det sammanhang i vilket ett föreningsväsende utvecklar sig, utgörs alltid av den faktiska
och påtagliga ekonomiska och sociala verkligheten. När det gällerjordbrukets produktionsföreningar kän netecknas denna verklighet dels av de sedan gammalt rådande
förhållandena och dels de förändringsprocesser som var en del av de n förut åberopade agrara revolutionen och produktionsomställningen. Organisationsutvecklingen
på produktionsområdet har ett intimt samband med och utgör en del av denna agrara
omvandling. Framställningen om föreningsutvecklingen inom produktionsområdet har
därför genomgående givits en något bredare karaktär för att just belysa detta nära och
organiska samband. I detta avsnitt redovisas
föreningarna i vad vi kallat huvudgrupp I.
Produktionskoope ration.

Avelsarbetet på nötkreatursområdet
På husdjursområdet inn ebar senare halvan
av 1800-tale t att antalet husdjur med något
undantag ökade starkt, vilket fortgick fram
till första världskrigets utbrott. Krigstiden
innebar förändringar i vissa avseenden varefter situationen, fram till 1930-talets början,
åter någorlunda normaliserades. Detta framgår av tabell VII: 1, vilke t för flertalet djurslag
innebär ökningar medan för andra minskningar redovisas- (fär och getter). Bakom

förändringarna av antalet nötkreatur ligger
en nedgång av antalet oxar använda för
dragkraft från 300 000 år 1871 till endast ca
20 000 vid 1920-talets slut. På samma sätt har
antalet tjurar nedgått från 42 000 djur 1871
till ca 27 000 vid d en senare tidpunkten,
vilket har e tt visst samband med den i det
föijande beskrivna utvecklingen av tjurföreningar. Antalet hästar ökade däremot påtagligt fram till omkring 1920.
Inledningsvis skall ges en kort orientering
av hur avelsarbetet för de olika djurslagen
utvecklade sig och vilka föreningstyper som
kommit till användning i samband med denna utveckling. Ge n om den tidigare framställningen vet vi att staten tidigast genom
att inrätta stuterier, holländerie r, schäferier
och genom stöd till import av avelsdjur, som
via sällskapen placerades ute i bygderna,
lämnade ett bistånd till förbättring av de
olika djurslagen. Det nya som nu sker är att
stat och lantbrukare i samverkan skapar ett
system för fortsatt effektivisering av djurskötseln och dess olika grenar. Med exempelvis
det från 1880-talet starkt ökande koantalet
och därmed mjölkproduktionen blir det allt
viktiga re att åstadkomma ett förbättrat djurmaterial. Detta sker under de n ärm aste årtiondena genom tillkomsten av tjurföreningar, lwntroliföreningaroch avelsfareningar, motsvarande utveckling sker efter hand för de
övriga djurslagen. Genom statligt stöd till premiering av djur, riksstamböcker och senare
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Tabell VII:l. Antalet kreatur i Sverige vart tionde år 1871- 1931 , tusental.

År
1871
1881
189]
1901
1911
1919
1931

f-lästar

Nötkreatur

Därav kor

Får

Getter

438
459
489
539
588
716
656

2.026
2.192
2.420
2.594
2.690
2.551
3.109

1.265
1.395
1.595
1.784
1.837
1.607
2.037

1.636
1.377
1.595
1.232
946
1.564
635

125
102
79
77
66
133
66*

Svin

383
419
655
809
951
717
1.801

Källa: E. Höijer, Sveriges jordbruk. Vtlr livsm.edelsproduktions förntsättningar och resultat, 2:a upplagan. Tabell 12 s. 99.
Avvikelsen till dr I 919 torde bero ptl alt författaren velat undvika verkningarna av efterkrigskrisen. *) Siffran avser J 92 7.

avelscentra för de olika boskapsraserna
skapades ett slags statlig "infrastruktur" för
djuraveln.
Genom sina frivilligt bildade föreningar
skapade lantbrukarna därutöver egna organ
som samspelade och samarbetade med de
statliga insatserna och instanserna för att
främja den önskade utvecklingen inom resp.
område. Föreningarna för de olika djurslagen kom på så sätt att utgöra det finmaskigare nät genom vilket ett större antal lantbrukare nåddes än som eljest skulle ha varit
fallet. Därmed fick föreningsväsendet en betydande roll att spela i själva effektiviseringsoch utvecklingsprocessen inom jordbruket.
För alla föreningar gällde att de fick de n
dubbla funktionen att i första momentet
vara målet för spridningen av informatione n
för att efter sin tillkomst utgöra det främsta
instrumente t för att föra både information
och effektivisering vidare .

Den äldre avelsverksamheten - bristande
planmässighet
I redovisningen av Hushållningssällskapens
och Lantbruksakademiens verksamhet för
1888 konstaterar Akademiens direktör att
det alltsedan riksdagens beslut 1844-45 om
stam holländeriernas inrättande fortlöpande
bedrivits e tt arbete för att utveckla aveln av
de olika djurslagen. Samtidigt hade genom
"Fonden för svenska nötboskaps- och fåravelns förädling" , som inrättades samtidigt
med holländerierna, kunnat utdelas p remier till innehavare av utmärkta enskilda
eller grupper av djur. De t h ade dock an250

märkts att verkan av dessa åtgärder inte i
önskad grad trängt ned till den stora massan
av mindre jordbrukare. Deras deltagande i
arbetet var dock alldeles nödvändigt om det
eftersträvade målet att nå hela lantbruket
skulle vinnas. Senare råkade de statliga holländerierna i vanrykte genom dålig skötsel
och tuberkulos, vare fter de från 1870-talet
allmänt avvecklades.
Vad arbetet nu gällde var att i likhet med
tyskar och danskar, vilka "med lysande framgång" använt "associationsväsendet" i form
av tjur- och avelsföreningar, tillämpa detta
på ett systematiskt sätt och i kombination
med premieringsförfarandet. 1 Vad som dessutom ofta kritiskt sades om den tidigare
svenska boskapsaveln var att man genom
import av utländska raser och oplanerat
korsningsförfarande "korsat sönder'' de värdefulla inslagen i de gamla inhemska svenska
koraserna. 2 Verksamheten hade således i
alltför hög grad präglats av slumpmässighet.
Det var därför som många framstående
svenska djurägare ville ha "en bättre tingens
ordning" i aveln. Av de till landet införda
raserna fick ayrshire, korthorn, ostfriesare
och holländare(= låglands-) och röd dansk
boskap (= angler i Tönder) viss betydelse i
den inhemska aveln. I mitten av 1880-talet
hade man också litet m e r allmänt börjat
komma till klarhet om vad som passade eller
inte passade i landets olika delar med dess
skiftande klimat och naturförutsättningar.
Ostfriesare och holländare hade visat sig
motsvara förhoppningarna endast i Sydsverige; i Skåne gick dock dessa låglands-

Tttbcll Vll:2. Cenom hu.11Mltru:ng$$ällskapco iot6pia avelsdjur 1884-1893.'
Ayr~hire
•l]ltr.lr Kor

Ko rt.horn

Tjurar

Kol'

3
5
8

S:11 imputter.tde
S:.a ioom latulet

132

117

8

62◄

foc.aJt inköprn

7$6

1\9
23ij

19
27

(.:>strriesisk
rjnrar Kor

IS

Anglcrl Tlmd~r
Tjurar l{pr

29

Ö\•rign nu.er
Tjurar Kor

15

29

20

59

20

I

28

I18

20

:r.J

20

4

Källa,+ 1~1.,.fotlmibn uid atrdra N"ffiulm l..m,dllinilr.,/tmJr,-f.Uf'11 i Sl«:klwJ,,, 1897.

raser Yid JjudJing oclt betrnassefodrlng'lllldeles u lmärkt. A.yrsh1rn stod sig d iire moL
gott och arbetade sig e fter Lidiga,·e delvis
d åliga erfaren heter fram i den alln,äona
llppfättoingeo l stora de lai· avMellansverigc.
medan för provinserna norr o m Oalalven
"insigt,Ji«I• 111ä11"\og till vara och förädlade
den kulliga ljällboska pen.•
Av korLho rn , ayrshire oc1, låglandsraser
had e m~n l\unniL importera e u ganska be•
l)•dande ttnJal djt\r redan under 1850-, 186().
och 1870-mlen. Vad I. Lindström i föredrag
,ad andra uordiska lanchbrukskongressen i
Stockholm 1897 dessuwm knnde rcdol'isa
,ta1 en sammanställning av det ~u1t.al avels~
djur som inköp1s genom hushållnlngss,tllskape n w1der Liden 1884-1893. On1föttning-

en fr-,ungår av t:tbell VII :2. Värdet av d e inkö pla avelsdjuren beräknades till ca 524 000
kr i dåtida penningvärde.

Nötboskq.psp,vm.ieri.ng od1 tjwf'oreningq.r
Frams1ällningen i tidigare kapitel tu slutar
ungefär diil· pren\ic:ringarna av nötbo$kapen, avelsföreningar för de nlika boskaps,
rasema och andra åtgärd er si.år för dörren.
N~rmast skall den nu fullföljas genom en
beskrivning a" de o mfanande och systemaJiska vcrksamhetei-s<)m utvecklades nngetlir
från 1890-1.alets början ocb den utveckling
dessa. aktiviteter kom au l'å i anslutning till
nötboskaps- och den övriga djm:skötseln.
Vid lantbruksmötet 1896 i Malmö
fr.'.\gan , "1ket inOyi-ande som nö1boskaps-

,,,.r

K:,(n I VAA LJNost'RUM (1857-J925) var född
i Cö1eborg och genomgick både Tel<-nislia
hogskolan ocl\ Ultuna lan1bruksius11111t

saml verlmde en !<orl 1i(l som lärarl! p~
Klag11tocps lantbruksskola. F,'ån 1884 va,·
han praktisk jordbrukare j>å egenclomar
fom i Öre b ro l:ui och senare i StMl:.h<llms
n,;h Si)de,manlands län. L. "•r ffircg{111gs-man ocll ledande främst på hus,jjursområdet och 10g 189 I initiativ tlll bildandetav
,\velsfiiren,ngen fö r svensk rödbro kig boskap i vilken han V-dt ordmrandc 19 15-25.
L, kon.st,11emde oc:k.så d.eu i-.lt. hutyro1ttttern för bt:st·äinniog ow feuhalu;11 f mjölk.
Bland hans uppdrag mär ks bl.<1. ledamot•
skap ,,,, siyrelsen fö•• Centralansial tim för
försöksväsende1 påjordbruksområdet och
styrdseledamol av Svetiges Allmänna Laotbntks.<äUsJ<ap. Invald i L.'\fltbnil:sal<ad~mi~n 1899. (SVeI)~ka Män t>th Kvlnnor. lliogr.,flsk 4ppslagsbok 8 ,._24).

+
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A.•m. WrLH!!l.M Fucu (1857-1920) var rodd i
Ösi.ergi;,1land och fick sittjoc(lbM<:si,1ttcsse,
grundlagt p4 fädenisjordbruk på Vikoolandc~ Han var från l>ö-rjan inrikmd påjuridiska studier men slog om till j orclbn•k ()Ch
fick s injordbmks111hililni11g bl.a. hos I. Tnsulande,· p ~ 6j~rka-Säby. l ctecell'I ber I 889
fick han utgivu1ngsbt:vis på "Landtma.nncn,
Tidskrift för Sveriges jordhrukare•. vilken
nan rediiie:rade fra.on till och med 19 12.
[·fan kallades 1892 till uppgifieu som sekreterare vid t\.llmånnå svenska utsådesför.,
mUngeu och blev därefter sekreterare ,~d
Malmöhus liin• Uushålln ing5SilllSkap. flan
clcltog vid bildandtL av Avclsförcningcn för
ri>dbroJ<lg svens k boskap 1891 och fiirbereddc bildancler av Svens\ca ij)'rsl,,rerör~ningen 1899, Vid Jo1'd bh.ll<.sdtpartcmcnlcL, tillkomst I 900 blev han chef for dcs,;
jordbruksbyn\ och innehade eLL flercal
giinster i departementet fram till 1912. då
han blev chef för La11tbr11ksst)•rcl,e11. Flacll
v.,r ledamot av Lantbruks.akademien fn\n
) 8!!6. (Sw:ilsl« biografiskt lexfkon band 16,

s. l00ff). ❖

premiet'lng~ rn :.t hade

11tåV'al

på kreanirs-

;ivcln och vad ,nan f rt"-rlig-.rc kunde \'nota
sig av dem.• in ledaren W. flad, belyste ornfa1u1fngen av premieringarna med Uppgu:
tc:r från I 889 ,;ch fram~, enligt tabell VJJ:3
som gav beskedet a11samUiga läu uu deltog
i premlering.:irna, Han u.ttrycl.te också förhoppningen an riksdagen skulle tillmötesgå
önskemålen om ökade resu,·ser för den na

vt1rksa111 he1. Upphovs111a11nen till premieringssystemet, S. Fhtch. konstate,rade ocksa

an ·• /JötuJ.n-,w 11l1w hJPl/1 "v lten·emiin ueu blldal
shw egna ljv,jönmingm'', vilkeL ,~r c1t av de!
a\l~Ö1'andc nya inslag('n. Dtt var också från
<fonna tici ·m an mer utrryckligc än udigare
bö1jadc :uige som ,m av de mest fram1.rädan-

d1: uppgifterna för hushåll ningssällskapcn
art söka sprida de n ya metoderna å\'en till
Aenalet mindrej ordbnika re. Målsåtmi ngen
,,.r givetvis all man genom premiering och
övrig-a åtgärder skulle kunna hqja de genotnsniu.liga avkastningssiffrorna för mjölk-

korna till nrua in te- ba,'a för den enskil<le
honclen i gemen utan för helajordbn 1ks11aringen <>ch dänncd m1tio11alhush~lle1. S.
Fl:tch n.•k.omnH.:rtdcradt. skåni-ngan1a, som
ifragasaue om systeme, va.o· det rätu,, """ Jii!Ji,.
1

1ltmsluo1u1.S exemjJf.l i d,i'lhr ltii1is1p_n(l11,"."

f flerajt1bileu111sskrif1cr från husb:Ulning>,
sållskapcn ,;11nas nckså 0111 au p.ropag;u1da
uch uo,derslfid tör ,,u bilda yurfl,reninga r
fö rekom redan under 1880-Och -\JO-!alcn. En
sådant cxcmpd ar Kristianstads låns h11shlill1ting-ssällskap, som 1890 pål\;,1'Slagaven lambn1kareoch eo kommiLLe, som fatt sig frågan
förelagd för urrcdning. beslumcie att beviija
2 500 l\ronur till l'fotcfri;i Ian å, tjnrföreningar för inkbp av \iurar.' I Malmöhus Län
skulle H,i lans tjno-ff,rening ha cillkomrnir
1888 son, den första i provinsen och erhållit
lån till hela inköpskosu,adell för tjuren.
Högsta a nmlet tj11dörcningnr i dessa lån
uppn~ddcs o m kri ng I 910 111ed 160 förening-~r i Malmöhus och 91 föreningnr i

Tabell VIl:3. Nötboskapspremieringar i Sverige 1889-95 samt aktiva HS.8

År
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

Antal
uppvisade djur

Antal
premierade d:o

Premierade
i procent

,Antal HS med
premiering

10 609
10 82 1
15 680
24 276
29 631
33 028
38 726

6 623
6 772
9 008
14 213
17 047
20 010
24655

63,3
62,6
57,4
58,8
57,5
60,7
63,7

13
15
17
25
25
26
26

Källa: BeräUelse över lanlbrulmnötet i Malmö 1896, s. 86.

Kristianstads län.9 Även i län som Värmland,
som h ade riktigt gamla traditioner på området, beslöts 1891 att anslå en summa på
5 000 kronor, varav skulle utgå räntefria lån
till inom länet bildade tjurföreningar under
förutsättning att länsmejeristen biträdde vid
köpet av tjur. 10 Som ytterligare ett exempel
på tidiga initiativ kan nämnas att man även
i Västmanlands län väckte förslag o m tjurföreningar i början av 1880-talet, varvid man
stegvis fullföljde tanken gen om att utforma
stadgar för tjurföreningar, som godkändes
1887, och sedan bilda den första föreningen
samma år. Därefter bildades fortlöpande
föreningar som verkade en tid och därefter
nedlades, varvid tjuren ofta förflyttades till
e n annan trakt. Effekte n därav var att de
flesta socknar inom läne t fram till 1914
någon tid hade haft tjurförening med anslag
från hushållningssällskapet och därmed förvärvat erfarenhe t, en verksamhet som man
sedan överlämnade åt bönderna själva att
bygga vidare p å. 11

Premieringssystem och avelsföreningar
Genom S. Flachs insats h ade som nämnts
också 1883 introducerats ett svenskt premieringssystem för nötboskap i första hand i
Skaraborgs län. I början av 1890-talet fick
också S. Flach i uppdrag av statsmakterna att
utforma ett system för h ela landet. Detta tillsammans med ökat statligt bidrag till premieringar hade medfört att läget avsevärt
fö rbättrats och trots att Lantbruksakademiens före trädare tio år tidigare bedömt
att tiden ännu inte var mogen för försök i
större skala, slog det snabbt igenom och

van n, som framgår av den ovan redovisade
tabellen, på endast ett tiotal år fullständig
anslutning från samtliga hushållningssällskap. Denna den "svenska premieringens organisation" som avsåg själva avelsurvalet var
uppbyggd på e tt systematiskt förfarande
enligt följande:
• Valet av föräldra djur skulle ske enligt
principen att få med så mycket av de egenskaper man ville a tt avkomman skulle h a
• Detta skulle fortlöpande ske p å samma
sätt generation efter generation, tills man
uppnått det man ville, d .v.s. i huvudsak
genom tillämpning av re navel
• Lokala tjurföreningar skulle bildas för att
korta avståndet till tjuren och kombineras
med det s.k.frisedelsystemet för att därmed ytterligare underlätta och stimulera
deltagandet
• Premieringssystemet typiska svenska drag
var att man byggde på institutionen med
s.k. frisedlarsom innebar möjlighet att gratis föra premierad ko till premierad tjur
• Perforerad frisedel innebar dessutom rätt
att erhålla l kr i e rsättning "för b esväret"
att göra detta
• Premierad ko skulle föras endast till premierad tjur för att uppnå önskade egenskaper
• Man måste tillse att de utdelade frisedlarn a kom till användning och inte låg kvar
i byrålådan. 12
Premieringen och premieringsmötena ute
bland bönderna ansågs ha åstadkommit
mycket gagn. Det var också först nu m an
gick till verket med den uttalade målsätt253

IJ;t,,•d,l,,i, ,m ,/;, lcf,1,gsiktigå tKlt ,,w1odi$ku
<me.lJ'tn'lN·ll>I 11isadc sig pJ
J1rism1a vid o,;J,ti(J)ttt•

1i.. BildJrit11 ,,_,,,L1,1j11r1wJaion l ;\,J11b11ö l bo1jtp1
011 J900-taltl~

ningen att a rbetet siktade på den .. lille bondens" förutsättningar Htt komma med i ut-

vecklingen. Lindsu-ön, förursaue ;JU ,urwga
av de emosa [örclomar som ärvts genom ,\rhunclraden inte i ~n hand\'ändning skulle
v-,1ra uu-otade, men atl det med Liden skull"
gå framåt, genom den uppfoslrande inverkan som ptemicringen had<'. vilket också så
småningom visade sig vara fallet.

Fakta om premieri.ng1>.m öten
Pt·emieiingsmötena gick så till ~1tt man
samlade de iotressc:~de hu'llb ..vkama
iJ\om ell prcmiel'ings/ llndi,r/distrikt på
llimplig gård mcdf-örandc sina dju,·. där
också de u c5edda premieringsl~damöterna möt~e upp. Oäi- bedömdes de olika

dj tfrcos exteriör och prodok.cion tllls~onm,ms med stamla,,Jan 1 som alltsammans
poängsattes. Genom att föredrag förekom i -samhand 1.nc:d prem.ierjng5:n m<:d
dess levande åskådJl.ingsnrnterial fick
menige man lättare en kunskapsmässig

gruod rör betyclelsen -a,v bättre ~velsdjur
och budskapen om båtu·t· skötsel. Oes,..
utom utdelades småskriftc.:r i samband
med l'öred•·agen och dårnwd ··qtsar:k.i f&
,rmhningo-m in i lxmMfM sinne dflt minn.,"
vad som krävdes för att få eu baurc uLbyLe av kohå:llningcn. 1~

Detta g-älldt den långsiktiga frågan om en
målinriktad och breddad verksamhet på
avc.lsområdeL När det på kormre sikt gällde
att gå från ord till hand ling och bilda avelsföreningnransågs an korsningar meci framför allt k.or1.hon1 meu :ive.it ayrshirt! kunde
uppvb-a goda resultat. Lindströrn relate,-ade
kontentan av diskussiom:n vid lantbruks•
mötet i Gö,ebor-g 1891, vilken gick lll på följande:
• Att bi ld" e n Hvelsförening "" rle l,intbn1k;.u-~, som lrn:de goch~ besäuningar av
med kon.horn lorbänradc stamma,,
• An ta ,"Hta på alla de cljnr srnl1 liknade
bcsJtwiuga.rua fi-åi1 dt.: lokaJ:.t su.munarna
Stjernsundsgårdarna och Wallaholmsnl.$cn H
• Alt dessa två grupper ,i.ns emellan utbyue
gurnr 11ndcr en lä ngre följd av år och
genomförde utbyte, avavelsdjm: ur," ! och
stam bokföring i Oera geuei-alioner
• An uppriitta en ordentlig w,mbok med
tler,1 klassc,· över alla de <liur, som k11 11dc
inpassas i de nna typ.

,,,d

Genom klassinddningcn (4 klasser) kunde
d e inte lrnlt rasreua ,.Jjurc n till en bö,:jan
placeras i \;lass 'l för att så småningom efter
flera generdtioncrs avd a\lt1.nct:ra ,~d;1re mot
klass t som ,·epre.senlcrade rasrcna tUm·.

....

Detta förfarande ledde så småningom till en
för en stor del av vårt land passande ren ras
och bildade utg~ngspunkten för den röd•
bl'okiga S\'enska hen·gårdsrasen som förenade hög mjölkavkas1ning med kr..Ctig kroppsbyggnad och snabbvuxcnhet. Llndströ111 auförde dessutom all arrsh ire ,-a,· pa sin plats
o~h pa.ssade uunä,-kt dels som förädlings·
material för allm<,gcns boskap, dels för
egendomar i de u-akter som hade endast
hagbe1c11 att ril lgå eller som e ljest inte
kunde erbjuda 1illräcklig1 krnftig sommari1tfodri11g.u

M.u1 fäste alllså fråu denna tidpu 1\k1 all!
större -avseende vid härkomsten av framstående msrena föräldrar samt djurens produktionsffmnåga. oägor som också underströks

genom de snart nog verksamma konu·ollför•
eningama. Daua var utgångs- och riktpunkterna för bildandet 1891 av Avelsföreningi,n for fwdb,vhig Swm:sil Roshap. som var den
första avelsföreningcn.'" Mellan åren 1891
och 1920 bildades avelsföreningar efier
dessa gnulCler för samtliga boskapsraser som
framgår avsanu11ans1ällningen i tabell VU:4.
Detvåförstai tabelle n samlllanslogs 1927 till
J\t1els,(dnmi11ge11.för St1e1Mk Rii<I orh vit Bo.rhaf,,
SRB. Senare ( I938) slogs också föl'<:n inga,,
na för nordsvensk kullig boskap och röd
kllllig lanm1s samman till Avelsf<inmingenfiJ,.
Sve11sk 1<1,llig Boskaf,, SKJJ, mrför sarnmaostållningcruotalt 0111.fatcar de, tabell Vll:4
,·edovisade a1·elsförenin1,-ama.

Tabell Vfl:4.. A\·clsförieningar för den ~•<-'tlSlu1. n6tbo1kapens befordran 189 1-1938.

F6rtuing:

Ayr-lslön:.ningen for R<'klb1•okig Svensk lJ:oskap
S'!tnsk-a Ayrshircfö,•eoh,ge1l (apihh·c,'U.nu~r)
Avel.slörenin~en för J'Öd, Smilig S\'C11sk lantl'.\S
A\ clsförc.ni11gt:1\ föl' S\<enlik l..åglandsOOst:ap.SLA
Avellifön::1tiilgt1'l för lj'!ltlras (Nord:we11s"1 l:ulUg buskap}
Avcbfö1·t 1)ingco för $\'rn~k Röd uc:.h vit 8t)Sk.'lp, SIIB
A,·elsfötcoingcn tör S\'.t:Ul'k Kullig Rru:bp. SKO
1

Stiftad~ år;

1~91
1899
19lt
191 S
1920
1927
1\)38

flinttd de nya 11ttl()(lm,,(1 i-nom, djurshöt.se/11 från 188().. och 90-ta/m;_ vQt p,'ftn.ieringr.n. ljrujiiri'rtfo!JtH'rUt orll at'US·
fo'nminganw viklig<1- inslag. Bildtn visa-r INA.tlwpsp,nnieri1tg i Dagslotj, utmiför KiilJl'itJJ;,_~ i Slut11, utd 190().ln/rl.(
/,ij1jat1, Fotog,-af Chr. Hdko11sso11.

l'rån statens sida komplcucrades med de

bö,jade upp1räda både vid de lånsvisa och

sunsundersLödcla premieringsnä1nr1tlcrna

aJlmänna l;\J1tbnLk,~mörena och erövra priser

för nfaboskap i sannli~ lån oeh dessutom
eu antal förde olika boskapsr.i.serna nLScdcla
ffvelscenfm, med shta pris- och avelsce:1ner•
nä.muder. Från böljan omfattade de för ayrshire nio centra i mellansvenska län, Cll cen•

för frams1äcndc enskilda djur och fami \je•
gnippr.r. Vid a ll männa lautbruksmörct 19l I
uiställd<:s och tävlade qjur fnin mecllemmar
a,, tjuJ·föreningar i egna klasser, omfattande
gur qch JO kor. Enlig, B .Juhlin OannfelL ,-ar
de flesta \jtu•fö reningar bildade som andel,;.
fören ingar u .p.a.'%En betydande andel av
tjurföreningarna 1orde dock aldrig ha bHvit
regism,rnd.
Denna modernare variant med frivilliga
lokala lörc ningari vilka lan1hrukama ajälva
tög allSvaretför uurhål ln ingen och föreningenssköLSel, är s1\lunda ellert.l'ädare till cl<:
förnt beskrivna tidiga f6regå ngama, som
mer eller mindre stod 1111de.r hushåll ni ngs•
sällskapens ledning och beskydd. De tji,rfih,,,iugarsom nu kom till .siåncl, mgjorde alltså "andrd eller u·etljc ge11 era1jo11ens (()reningar.. och ursikten1a var avse\'ärt större
au dessa skulle bli beståend~ och framgångs-rika . eftersom de efter hand iuortlnildes i
det beskrivn~ sys1emet för husdjursaveln.
Denna modernar~ variant tillkommer i
huvuds;ik under perioden 19()0-1910, vil ket
också gäller för hela landei, ttn1las1 i mindre
omfacmingär clc i Lantbrukskaleoderu [i:11,
tcckuatle ti ll komna under 1890-taler e ller

ttum för låglandsdjuri Malmöh us län och
för (jåUrasen1a l\rlcent.,;i i Västemorrlands
och fyra iJämtlands län. Antalet centra kom

dock senar<~ att ändras för de olika raserna
oc h även fördeloiogen på o li ka lå n. Dessmom tillko m efter band kommiuerade och
redaktörer för de olika nöt.kreatnrsmsemas
l'lk~stamböcker. 17 Vid de olika lokal<1, läns•
visa eller allmän na lambntksmötcna kunde
de fmrnavlade och premierade djuren uppvisas och de intresserdde dj urägarna fä
antingen penningpriser e ller åran av .au
tilldelas prernium e ller andra utmärkelser
,amridigt som djuren av.u,cerade till högre
klasser i rik.ssttmboke ,,.

7J111fdrC1ri.ngarn.as ·utbredning i lmulel
l.i"mf6r1mingar anbefalldes nu också genomgående för hela landt:t som t:n av de enk•
lasre vägarna. all uå en ekono1n isk1 lönsammare mjölkproduktlon. Det var också från
denna tidpunkl som enskilda tjttrlöreningar

&sultate11 a11 drl lolw.la twtl't.nrlJtlLI vi.uu(r .r ig; SJIStålluiugar m, g<><.la ljurftirfning:sdj"r J·tlvciJ for ave/.. .s-0111 mjölk-

if",.

/mxiul<tion på umlhruks1nöte,1a övn htlu /aM,1. M bi/tl,:11
or/1 tjmfiir,11mgsku.-fd111 Ncfs111d, IJfh Oslmliift
ljmfiim1h1g i Kristfrmslods liitl. f ut,stiilft1i11gskttlahJ1:.ttn f11 tle MulQm,t: ...Flurk me,J ulmlirltt jiiumhel orh }(m/1/uU)•gg1lfJd. m.)'c~c(
/lärstcmmtng orll god mtdelajkast11111g. "

'°"

25(';

"'
Figl•rVU:1 . Avser antaJet rjurförcning'.tr och medlemmar i. dessa perioden 1910-30, Ccmårsmedcltal.
Viinster skala= antal medlemmar, höger skala= ru;1al {örenfo.gar.
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tidigare. Tjurföreningarna spreds över hela
landet som e n löpeld under ett enda årtionde och uppvisar därmed en hög spriclningshastighet. Denna ,-äg hade också e nligt H.
Juhlin Dannfelt avgjort företräde därför au
djurägarna visade långt större intresse tör
och vårdade föreningstjuren, som var deras
egendom, än för de tidigare stam holländcriernas ~ju.ra1~ som nära nog utan någon
anst rä ng ning eller uppoffring hade ställts
till deras förfo&,ande. "'
Tju.-föreningen är den näst efter elföreningarna mest utbredda av de förekommande och redovisade föreningstyperna. Den
uppvisar också i stort sett, med undantag för
nedgången u nder krigs- och krisperioden
1915-1920, en kontinuerligt Stigande medle mssiffra över tiden från 1900 till 1930.
Antalet föreni,lg"ilf och medlemmar för landet i sio helhet framgår av tigur Vll:1 s1lm
återger innebörden av raderna med summor i grundtabell VU:l. Nedgången J 920
återspeglar avbräcket såväl i ekonomisk verksam het och föreningsbildn ing, som svårigheterna under första ,-ärldskriget och de
därpå fö\janclc krisåren medförde. Figur
VII:1 visar tillväxten av fören ingar och medlemmar för hela landet under perioden
1910-1930. Deo helclragna linjen betecknar

antalet fören ingar; den streckade anlalet
llledlemmar. Tillväxten {= spridningen) är
starkast under tiden fram till 1910 och fortsälln ingsvis till 1915. F','ån nedgången 1920
vidtar på nyn en tillväxt som i st.ort sett är
lika stark (= nära e n fördubbling) fram till
1930.
Ocn egentliga måttsLocken påspriclningen av föreningsformerna får man dock fram
genom att uträkna den procentuella andelen medle mmar i förhållande till antalet
brukningsenheter för varje län, vilketgnmdtabell VTT:2 utvisar. Av de i SCBs historiska
statistik redovisade årtalen kommer 1910,
1919 och 1932 hår till användning.'° Totalt
sett för landet omfattar anslutningen till
tjurföreningar som framgår knappt J 4 700
medlemmar 19 I0, motsvarande 5,5 procent
av antalet brukningsenheter över 2 ha. 1920
har siffran stigit till drygt 23 500 eller 7,6
procent och 1930 1j)) ca 40 450, mots,•.irande genomsnittligt för landet J3,2 procent
beräk11at på brukningsenheter över 2 ha.
föreningsformen blev också allmän och
rikstäckande även om skillnade,-na i utbreclning/ täckni ng är påtagliga olika län emellan . Även för länen norr om Dalälven visar

således siffrorna att tjurföreningar som
instrument för en förbäurad djurhå llning
257

l'lgur Vll:Z. Tjudören:i.ngar 1.930 t}än med bag anslutning (> 15 procenc).
Våosu:r-~k.at~1oc.h s1.3phl1.,.., ~,..Qt med lemmat. höger shla. och heldr-.igen linjf • amh1mi11g~prote;ut.
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utvedlades s\:a1·k1 under perioden; särskilt
piitagligtiirdctta lör Kupparbergs och l'/On'boucns låll. Endast Gotlltlid och Halla11d
uppvisar 1930 någorlundajämförbara siffror
medan Kopparbergs län ståtar (!led den
högsta anslutningen i lancler. En n1cr detaljel'ad informatir>n om den lansvisa utbredningen av ljurförcningarna framg-lr av
grundtabaUcma VII:! och Vll:2. Förlmnteringens .sl<Ull indelas laneo I tri, grupper
efter pr0<:L'1llla1scrua; för \jurförening-arn\lbt'tr des.<a w,dcr 5 procem, 5-IO ocli över- l ()
pc'ocen1 för 1910 orh 1920 samLfÖr 1930
grnppema under 10, 10-15 och över 15 proci,nL Siwalionen lör de åtta främst ligga,,d.,
länen 1930 sa mrnanfaw., s i figur \/U:2: på
grnnd av uuy mrnesskäl begränsas a .n1ale1
cLiagraiu till endast det1a. f'igurcn äl' ett
exempel på hur de framräknade och g111pper-Jde sillroma i gru11d1abellema kan illusLr(;!.1-as. Aumärk.niog!,·vänär att i11tc enda.st

tidigare högt liggande liiu LLppv,sal' höga
anslutningssiffror uran ä\'ecl Rl'onoberg,
!¼lmar, Göteborgs- och Bohus sam, Älvsbori;s län med siffror på 15-16 proccut,
( en inlTessant artikel ger siats1onsulenten H . Ryde 1940 eu översik1 01•(,r tj1trhål l258

ningcn i Sverige under det sen3$te halvsekle1. Han ange.rdäri silfror p å 1>rnfuni1i1)gen av \ ju rförnn ings,,erksamltelen ~n 1906
till 1!140, som på ell påfall~.nr.le siitt 6vcrensstämrnermad de här rcd.o,isadc, En dast
för 1910och 1920avvikersiffronia i något
högre g1-ad medan de för övriga tic'.\pw1kier
endast ski!jer några tioial. Däremot uppger
Ryde helt antlra uppgifter om de första \jurförnningarna t la ndet: d en första skulle ha
dllkommit i norra Älvsbotgs län ''rerta11 tmd81·
mit/en q.u 1800-la/,-l " mco all dessa se(lan
snart nog skul le ha fallit i glönwka. Lika.så
skulle Oer1ale1.al' de tjurförcningar som bildad,:s under 1800-talets senare decenni," ha
va,·it h ell korrva.rig-J; Tr-Åva<i~ \jLu'ffirening i
Skarnhorgs län oeh llöjc tjurJörening i
V~l'm lands lån uppges som beståend e till
senare tid. Han bekräftar också atl Lant·
bruksakadcmien - ll'OlS en tidigare 11:igo1
avvisande inställning- under senare. delen
av 1880-talet i cirk\rlarskrlv,;ls~ påminde
hushållningssällska pen om l'ramg:lngarna
som associaliou~ma p~ området hade vun•
nit i lyskland och Danmark. Alla övriga beCinlli~• ~11rförcningar oppges vara bildade
p:\ 1900-mleL Som framgåräröl'erensstäm-

....

melsen påfallande god med den i denna
framställning redovisade utvecklingen.21

Ökad aktivitet efter dansk modell
Från mitten eller slutet av 188O-talet tillkom
med början i Danmark ytterligare ett moment som starkt skulle befordra avkastning
och ekonomi inom nötboskaps- och meje1iproduktionen. Det var den avkastningskontroll som danskarna introducerade redan
1884, då de första tjurföreningarna (kv.:egavlsforeninger) bildades av bönder i Pr.:est0
amt på Själland. Bakgrunden till det ökade
djurintresset i Danmark var det välbekanta
förhållandet att följderna av den gamla ensidiga spannmålsodlingen från 185O-talet
gjorde sig alltmer gällande; dessutom fick
man allt mindre betalt för en allt sämre
spannmålsskörd. Detta ledde efter hand till
att Landboföreningarna på Själland genom
dess husdjursutskott tog initiativ till ett arbete för att främst få stadgar för tjurföreningar
fastställda. Bland annat stadgades att varje
medlem av en tjurförening skulle vara medlem i en landboförening, vilket bidrog till
och befäste de senare föreningarnas nyckelställning i det danska lantbruket. Systemet
gick enligt den danske inledaren J. Friis vid
den första Landbrugskongressen i Köpenhamn 1888 ut på följande modell och metodik:
• Huvudmålet med tjurföreningarna är att
få bönderna själva att börja arbeta med
saken;
• Att år efter år förbättra djurstammen genom att lägga på utvalda både han- och
hondjur;
• Att föra anteckningar om såväl faderssom modersdjurets egenskaper och produktion samt
• Att man vid årlig granskning låter bedöma vilka djur som kan godkännas för
stambokföring.
Den förbättrade avkommebedömningen,
tjurhållningen i de enskilda tjurföreningarna och stambokföringen av korna ansågs
som de främsta medlen att nå bättre djurkvalitet och därmed förutsättningar för en

mer gynnsam produktion.22 Genom tillkomsten av en ny dansk husdjurslag 1887 säkrades dessutom ett betydande statligt stöd till
såväl tjurföreningarna som de s.k. dyrskuerne, d.v.s. djurutställningarna, samt till motsvarande utställningar vid Landmandsforsamlingerne (= lantbruksmötena). Till Landboföreningarna knöts dessutom en stab på
tjugotalet konsulenter som kunde bistå tjurföreningarna med erforderlig rådgivning.
Inom ramen för denna mer systematiska
hantering, som från början inriktades endast
på de utvalda avelsbesättningarna, besöktes
va1je besättning av en assistent som kon trollerade mjölkmängd, fetthalt och foderåtgång.
Från detta var steget inte långt till att införa
systemet för alla djurägare som var intresserade av en effektivare djurhållning- tanken på
särskilda kontrollföreningar var född. 23

Kontrollföreningen sista pusselbiten
Enbart m ed tjurföreningarna och övriga
beskrivna åtgärder lyckades man i Sverige
således inte bemästra hela problemet, n ämligen den närmare kontrollen av kornas avkastning och foderförbrukning. Därför kom
på 189O-talet som ovan antytts kontrollföreningarna till som instrument för detta arbete,
som den sista pusselbiten i husdjurssystemet.
De startade också i Danmark ca tio år efter
tjurföreningar och premieringar; den första
föreningen bildades 1895 för Vejen med
omnejd på södrajylland, där också Ladelund Landboskole var platsen för docenten
N. J. Fjords utvecklingsarbete på området.
Även dessa föreningar fick del av det statliga
stödet till djuraveln och kontrollen. På va1je
etapp eller delområde låg således Danmark
tiotalet år före Sverige i utvecklingen; det
gällde såväl själva mejeribruket som tjurföreningar och premiering samt utvecklingen
av kontrollföreningsverksamheten. I detta
arbete tillkom så den arbetsmetodik som tog
sig uttryck i följande moment:
• Kontroll av varje kos mjölkavkastning i
kvantitet räknat;
• Kontroll av fettinnehållet i mjölken och
därmed det årliga smörutbytet för varje
ko;
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• Kontroll av foderförbrukningen för varje
ko, som m öjliggjorde utmönstring av
"onyttiga foderätare";
• Avkastningskontroll och foderförbrukning skulle medräknas även vid premieringen av djuren. 24

De ledande efter i handlandet
I Lantbruksakademiens årsredovisning 1888
omtalas - som framgått- de tjur- och avelsföreningar som "med lysande framgång' praktiserades i Tyskland och Danmark. För
Sveriges del var dock enligt vederbörande
föredragande i Lantbruksakademien "tiden
ännu inte kommen" för sådan verksamhet; det
märkliga var a tt man inte redan då starkare
betonade att det var en angelägen uppgift
att kraftfullt gå i bräschen för de verksamhetsformer som visat sig så användbara på
andra håll. En viss underskattning av och
eftersläpning i förhållande till böndernas
förmåga att numera ta till sig information
och nyheter börjar nu lysa igenom i detta
sammanhang som i andra. 25
I Sverige började avkastningskontroll och
betalning av mjölken efter fetthalt på allvar
att diskuteras bland sakktmskapen i början
av 1890-talet, d.v.s. bland de mest framstående och utvecklingsinriktade mejeristerna
och mejerikonsulenterna. I Tidskrift för
Landtmän förekom åtskilliga diskussionsinlägg under 1892. Man för eställde sig att
kontrollen skulle kunna ske genom att inrätta s.k. kontrollstationer vid mejerier eller i
andra sammanhang, t.ex. med hjälp av rnjölkbedömningsforeningar, dessa kommer i Sverige
dock först i ett senare skede och med annan
inriktning.

Mejeristföreningar för snabbare framsteg
En förening för de verksamma andelsmejeriföreningarna i landet bildades våren 1893,
främst med anknytning till Skåne och de
ledande mejerikonsulenterna som ville få
till stånd ett diskussionsforum. Under tiden
ägnade sig Malmö Landtbruksklubb med
godsägaren G. Warholm och professor H.
Winberg i spetsen åt diskussioner om riskerna med "en forcering av andelsmejeri-systemet"
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resp. att betala mjölken "enbart efter dess
fetthalt"; även här framträder således tveksamhe ten bland dem som skulle vara "de
ledande". 26 I februari 1896 höll mejerikonsulenten Y. Melander ett föredrag i Malmö
\antbruksklubb om mejeriskötseln och vidare refererade han "Berättelsen öfver Föreningens för andelsmejerier verksam het" för
dess första verksamhetsperiod 1894-95, vilket
lättade motståndet eller tveksamheten. Han
anförde därvid de erfarenheter som nu
vunnits från ett antal andelsmejerier av
mjölkens betalning efter fetthalt. Oklarheter
förelåg dock fortfarande beträffande vilka
faktorer som hos kon var avgörande för
mjölkutbytet, om det var arvsanlagen eller
utfodringen eller båda i samspel som fällde
utslaget. Vetenskapen samt utbildningen av
mejerikonsulenter och kontrollpersonal behövde därför utvecklas ytterligare för att ge
svar på dessa frågor och uppnå en metodik
som var tillräckligt tillförlitlig.27 Föreningar
för mejerister och dito konsulenter bildades
efter hand i flertalet län och arbetade ofta
aktivt för att förbättra teknik och fortbildning.
G. Leufven skriver 1898 i Tidskrift för
Landtmän en artikel om avels-och kontrollföreningar efter danskt mönster, vilka han
då föreställer sig skall utformas så att en
kontrollförening bildas som sedan också blir
tjurhållare.~8 Den förhärskande modellen i
Sverige kom dock att bli två olika föreningar för resp. tjurhållning och kontrollverksamhet. Det riktiga greppet på kontrollverksamheten och dess utveckling kom till stånd
i och med att lantbruksläraren Nils Hansson
vid Hvilans folkhögskola aktiverade sig på
o mrådet. Den första kontrollföreningen efter
danskt mönster bildades också 1898 i trakten av Åkarp, dessutom med rektorn vid
Hvilan L. Holmström som medagerande.
Hanssons insatser fick avgörande betydelse
för kontrollverksamhetens rätta utformning
i Sverige bl.a. genom att han införde en
värdering av fodret i foderenheter, som primärt
angav fodrets energiinnehåll i kalorier i
stället för värdet i kronor och ören.29 Detta
system praktiserades fö rst av Hansson vid

Nn.s f\ANSSOX ( 1867-1945) V-M laulbr11karsoa fråu 'ic)tl;!rp i Malmöhus län, som ~fler
studicxfr-å:n början vid l:M lans folkhög- oclt
lanLmannaskbla sam L ~älvsLUdiet l>lev "eu
m, 1"fra, intenuiJionel.lJ m~sl känd<i l<i·Mbtu.lts~

fonh<1tt". Han ,,ar också bttn'idaude lä1,;fe
vid Alnarps hu\Lb1 uk..,;;insLimt hman han genon)gåu agronommblldningen därstädes.
Efter agronomcx,1men \!id Almup var H.
liir,u•e v,d Hvilani.laatmanna- ocb folkllögskola och kom som sådan genom da,µ;ka
kontakter att lillsammans med L. H:ohn~
strorn vid Hvilan bli svensk hliliatii'l.\!,>are
till de fö rsta kon Lrollförenfögarna i Sve-

rige. tian utved(lade grunde:rna för konu·oll•
förenh1gamas verksamllel!, utbildade <l:o
assis~enter samt. ble:,, övorkontroUani. för
Malmöhus låns ko.ntrolllöreningar. Därefter avanccradu lian J908 tiU posten som
föreståndru::e for Uusdjursavdelnl ngeu vjd
C'.encralanstalten fö r för:sö)<sv,ucnde1 pa
jQrdbruksonm\clei vid Expociruentallältet i
Stockholm . H . .,kapade ,mdcrlag fö r koko ntrollen genom b,:stärn.n ing a• fode rvärdet fi'>r o).ika fodcrmedel. På gn,ndval
av fodennedler,s kemiska sammansä1tai1111
och fodervärde i kalorier fas1stiilldes den
".skat)dinavisk~ foderenheLc.u". Vid ett mOte
i Köpenhamn 1915 antogs på forslag-av H.
att foderoiftdet /,os ,11 kg 'IIO>'llllt/J korµ skulle
u•göJ-a gruodenhctc.n vid fo(lermedelsvätder111ge11. H. skrev också ett antal ha(1d·
lednil\/r,lr för ko1\lror'la$$isten1er samt läro-

Hvilans kontroll lörnniug och del blev
snahl>i g11J nd lägg-.u1de och riktning,;givnndc
fö1· hela denna verksam hm .., Redovis,t i11gar
av metodikens utveckling ,o ch fö rbättring
samt resultaten därav i de efler han<l alltfler
kontroUföreningarna fr:i nJ,Sl i Sklue ,,ar en
föijei.ong i Tidskrift för Landunån unde.r
flera å1· Llk:.om r~dovisningen avutfodringi;--

forsöken.

Ko ntrollföreningarna - snabb
men begränsad utveckling
KonLrollföre ningama föreier delvis samma
spridningsbild som uurf'öreniugama, om

böcker i ud'oclringslåra m.m. O~ grnndades på elen försöksverksam hctsom utfördes
vid Centralans1:alten och som innebar en

sovri ng a,1 den lCOtetlska k1.mslu,lr som
fönns od1 tm anpas..~nlng ~v fodel'\'a.rdtr1 1\g
o~h utfodrin.g \'normcr på ett "for f•raktiktm
1111·rjrokibni,gtmd, ,iiit ,,,, mlgon «ililM1 gjort
för, /w•wn ". H. var wider s"nare ;\r auliuid i'
en ruä11gd ;lllmåona sam11'1anhang oc:h var
unMr ell ar 1920-21 j Qrdbru\<smi11is1e1:
(Svenskt ll\ografiskt Le.xifon bane! 18 s. 269
It) ❖

möjligt ännu snabbare. Dock kan noteras an

lört!ningsbildningen i olika lån inte n5rsain•
maornfarmingsom för dessa. Ahtalet föreningar \O(alt uå1· lute förrfu11930 över 1 000.
Ufr. ljurlörenlng.rna nära 2 200) ,
Tabell VII:~ ncdllrl samtgrundrnbcll VJT:3
visar en wtalbild av kontrollföreningarna.,
u1vcckll~ 1910-.,1930 med den snabba ut•
veckli ngen frå n 1898och fram till 1915. dårefLer nedg~gen pagrund av k.rigspe1ioden
fram till IH20 men sedan åler en påtaglig
tillväxt och u1hre<lning un<lcr 1920-talet
fra m till I 9.30. Enligt Lam brukskalendern ilr
kontrollföreningarna i regel icke regi,trtrode
föreningar. 1'

1hbcl1 Vlt:5. Kbnl.J'Ollföreningar t910-l930, antal mecllcumulr c>ch föreningar, femårsrnedclJ:a.L

Ar

1915

1920

1925

10981
763

65fl8

lli9 1
g59

1910

Medlemmar

~""öreniogari

558

1930

li°,U[JJ:, ~h.udrröft,tt,-:n:czuJw lm1dtb,-.1kt1 I')()$/ W - 19.32 otltgrtmdlnf}tlt VJJ:J. (fiftdlac.sJijf,'Onw 1.wtr11•~1l1tt1l(J b,.1iill-1t.irl_gor).

figur VU:3. Konb·ollfö.renlugar 1930 i I.ån med l1ög aru1lutoing (= Over 5 pl"<~lt).
Vånstcr!kala uchsUtpiar -= aqull mcdtcmmat, bbgc.'r .;:kal.i och ll aje = 1) rOr.~n, -'.nsh1tning.
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Den äldsta i landc1, Jlvilans komroUför~niug- i Skåne, bildades som nämnts 1898.
Oen därefte r snabba utvockli11ge 11 är rnesl
påtaglig framför allt i Södennanland; Ösler•
göt.land, Malmöhus och Kristianstads län,
där flertalet före ningar ti llkommer period en 189$-191O. Denna föreningsform visar
sig d ock vara känsligare {ör s törn ingarna
under krigsdde n med genowgi\ende större
11edgingar både absolut och refativt sett.
HaUand ensamt visar molSall U[\'Cckling
även pe rioden 19i!i-,20. Tillväxten efter
1920 å~ doc k minst lika stark som före
luigeL Det år dock troligt atl lön1tsä1tningarna för jordbnak allmänt sell i d etta falJ
pii,,erkar tillko msten av föreningar och aoslumi11g,m till dessa i högre grad än ifråg-.i
om \jurförening-.in,a.
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Mal'möhus

Halland

Vlstman•
land

T Procent

Av figur VU:3 frnmg'df anslutningen 1930
med de främst Iigga 11de l:i11en över 5 pwceni och an Si\dermanland e nsamt överstiger 10 proceol detta år; Halland ligg.:r
också nära denna gräns. Om 111:rn stutlcr:u
gnmdmbcllcn Vl1!4- ser man dock att en
betydande u1Veckling trots all, skeu på ner·a
håll i landet: ytterligare sju län ligger weUan
3 och 5 procen t, med,u1 Västernorrla nd
med 0,66. 0,38 och 0,59 procent för de angivna tidpunkterna vtgör U<'ll mest utpråg•
lade eftcrslåntarcn.
I förhållande till anialet bnclmingsenhc t,:r
över 2 ha 1930 motsvarar antalet i genomsnitt för landet 3:7 procent, vilke t är en relativt blygs,un ansl111.rullgsprocent. Om man
sätter totalsill:ran J fö rhåll,1nde till de t l,eråk•
nade ancalet ntjö lkproducenter 1930 ( 100

Proomjöllmingsringar och mjölkl)edömningsf ifrening<ir

duklasprove1.." I dessa fören ingar ,•ar iuga
bönder med lemmar lll1111 de resp. mejerierna, som på d ena siht litk en säkrare och
u tif1-fui leveran törens ,ynpunla mer opru-tiskt systeJtl för klassificeringen nv mjölken.
Mttiericl behövde pådct\>I sått inte risker.I

Mot bakgrund en av all kon crollverksam•
heten visade sig få denna mer begränsade
o mfallning infb rdes frå n 1930-talet enklar«
fo rmer av avk<1Slningskon 1roll genom d if•
f'ere nticring i s.k. fullständJg komroll (~ A·
kontroll) och ol\ollStändig kontrt.>11 (~ 8-konLroll). Fullstäu dig koncroll ,1Lfördes av ko nirollassi~LenLen vid gården i li kh et med
B-kon lJ•o lle n : de n senare var dock onindse
d etalj erad . Dels iufördes ocks,l s, k. f>tw•
"!ifilk11it1~ingarvilka benämndes Ckontro ll;
de sisuuimnda in nebar all djurägaren ~jälv
mliue mjölkmfu,gtlea och tog m prover som
sedan insändes till oc.h aitalyserades av kontrollnssiste men vid mejerieL~
Efter danskt fö redö me bö,jade redan
1908 mejeriförening-M >Ltl bilda jmmiugt1rJöt
111jo/kbediitm1ing. vilken udördes fo rtlöpande
av opanisk>L bedöma r,· vi<I mtjerierna; dennn bedömning lag till grnucl fö r be t,1lnlngen
till leveran t.ön:.-n, Denna o mfattade tre bedöm nit>gsgrunder: lu kt och smak, renhet
orh hållbal'het, vilkeu sismäm nd;, be.iiirndcs genom bakteriehalten e ller del s.k. re-

ningens riktighet. HJO anger dock att det
1922 fan,1s end>LSt etLknappt tiot,d sadaM
forenlogar i främst de sydsvenska lånen
Kristianstad, M almöhns och Halland sam t i
Scoekholnis och Söde.rman la nds län.•' I
l.antbruk.~kalendcru redovisas mjölkbedöm11ingsföre.ni1igarua frän 1930 då också en
g,insk>L stark ö.kn ing av antalet fö reningar
sken; ,abell Vll:6 visar omfattningen därav.""
På d e fe m år"" 1ill l!l35 ökar a ntalet del•
tagande förening;u· och in~jc rier som framgå.i· med ert be1y,tande an tal clle r från 15,-!
till 38,6 proceu t.
Tjur- och kontroll.före ningar 1-ar såkdt~
endast steg på vägen i e n lång t driven u t•
veckling illom c\j11rföräcllingens o mråd e.
Den fö rsta s,n1i11jiiw1i11geni Sverige bildades
1943 i Skåne; ~[älva inseminc ringstc kniken
hi\de dock kommit till am•;;ndning i landet
under 1930-ta.lc~" Konu·oll- och seminförcuingar, vil ka på 1960-tale • avlöste yurfören,
ing4111a, slogs senare samrnan ulJ husdjursför-•
cni ngar, oftast o rganiserade p~ länsplanct

977) utgör de anslutna illl konm:,lltörcninW
ar (15 890) ca 15 ,7 procen~<1vautalellambrt1kare. (Se ka picel I samt kapitel V)."

att lever,mti>rcn råkade i tvivel o m bedöm•

I
C-""""' >Hi1ilkJ/fTW11fogr,1
rk~d,le o, btdömni'ng tltl
mj5l./v.tLt 1,lirde och an~

våmlb(J'f'hi!l. Dt.Ua VIJT

uikti,gt far au .göra t11
riit.Jui,t btt11J11fog lllJ

pmtlw:et~terwr orh i sin
f6rl/ingningj,l/11erl«1 ,,..,./,
utfodring ocl1 m1Jm.fttti,rg:.
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Tabell VII:6. Mjölkbedömningsföreningar 1930-35 med antal anslutna mejerier samt proc. andel leverantörer.

År
1930
1935

Föreningar
43

82

Mejerier

578
1 319

Leverantörer

47 231
118 741

Proc. andel > 2 ha

15,36
38,63

Källa: Lantbruksltalendern 1930-36.

eller efter seminföreningarnas regionala
områden. På riksplanet skedde slutligen en
samordning genom att kontroll-, semin- och
avelsföreningar gick samman till Svensk
Husdjursskötsel som riksorgan. Genom utvecklingen har således denna verksamhet
förvandlats till något h elt annat och m er
sofistikerat än att lokalt hålla tjurar och andra han~jur för aveln. Avelsverksamheten i
sin helhet ombesörjs i dag av husdjursföreningarna.

Hästavel och hingstföreningar
Hästaveln var som vi redan sett e tt av de
områden som tidigast blev föremål för strävanden att genom föreningar och premiering söka förbättra aveln; vi kan gå tillbaka
ända till de första värmländska hingstföre ningarna under 1840-talet, den med statsmedel understödda hästpremieringen från
1847 och till 1860-talets bö1jan för att erinra
oss professor Hj . Nathorsts initiativ för att
bilda en skånsk hästavelsförening. Trots det
tycktes det finnas anledning att vid 1886 års
allmänna lantbruksmöte ställa frågan om i
vilken riktning hästaveln inom landet borde
ledas och vilka åtgärder som borde vidtagas,
för att utveckla särskilda stammar med avseende på deras olika användning för olika
ändamål.38
Vid lantbruksmötet syntes allmän enighet
råda om att det var nödvändigt att i premiering och avel skilja på dels de arbetshästar
som erfordrades för det svenskajordbruket
och dels den avel av varm blodiga hästar som
erfordrades för andra ändamål.39 Vid lantbruksmötet 1891 kom frågan om hästaveln
aldrig att diskuteras, kanske främst på grund
av att det då var nötkreaturs- och mejeriskötseln som dominerade. Vid 1896 och 1901 års
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allmänna lantbruksmöten återkom dock
frågan med desto större intensitet i diskussionen och man uttalade sig för medvetna
satsningar på dels enhetliga linjer för den
kallblodiga svenska arbetshästen och dels
motsvarande inriktning på avelsföreningar
för d e ädlare hästraserna. Man var också
överens om att bilda föreningar för samtliga de
hästraser man ville främja i kombination med
renavel, premiering och stambokföring.
Detta arbete hade tidigast grundlagts i Skåne,
som uppvisade framstående resultat för flera
hästraser såväl ardenner- som clydesdaleshästar. Man uttalade också att även d en
varmblodiga hästaveln ( eller produktionen
av h alvblod och remonte r ) skulle kunna
främjas och stabiliseras genom länsvisa föreningar. Dessutom borde premieringen och
förandet av stamböcker su-amas upp genom
omarbetning av premieringsreglementet
och ge nom att undvika heteroge n a korsningar.40 Sådana ändringar av reglementet
gjordes flera gånger: 1879, 1890 och 1900.
Skåne intog en särställning genom att en
stuteriboksstyrelse för samtliga förekommande hästraser bildades redan 1891; sedermera kompletterad genom Föreningen Belgiske Hästen i Malmöhus län från 1912 och
renodlade rasstamböcker för ardenner- och
Clydesdaleshästar. För ädla hästar bildades
en Förening för den ädla hästavelns befrämj ande samt en stute ribo k för fullblod, vars
huvudman varJockeyklubben, bildad redan
1889. Även i vissa andra län somt.ex. Skaraborgs hade en länsförening för ardennerhästen tidigt bildats. Den vanligaste arbetshästen i Sverige blev snart nog ardennerhästen
och Avelsföreningen för svenska ardennerhästen
tillkom 1901.
Svenska halvblodshästar härstammar vanligen från engelskt fullblod samt hannover-

l-lii,uro,LwJ1J,m luul, /ill
till J{itl tieiild..ttrt l1fiud-

rmu, efier~m11 hrisUJNW

hlllitf ~J111if 11illflin Ji»•
flirw11r,.I. Iform av hiifl·

(tvt!lsfareui,tgorfo, a,gratn

hrhw lwm dr jön;la p~

!.HO.lo/,/, v,1,,-/;gt eft,r

v<lrinliimWw. tni1in/h1.
Grt1tt<ltr1rfo'r fr<JJfl(Ml lt'O
r(, 1/Qs(n 11rl>t•1.-.l,im11·,1n.Jör
j,Jfrlt,,,,i,,1 !i)ggtl, i slinril
Sw ,ig, i liög-gmd j,11
1rtrlmnrn'f1.st11,

i111pon,n11/

Jrdn Belgim. På 1,ifdrn

Ban,nux.
i•1/1<Jl'ierad 1912 fiir

,welshfo~1n1

12.1/00 k<, !tllhöng Foi/,,.

torp., hing>(fönwing.

a nsk1 och osrpr,)ussiskt halvhlod och kom

mes1 1ill ;:invänd ning inom armen. År 191 9
tillkom Sv,m.slu1.p1llhlodsjöre11inge11. Sa1111Iiga
a,·elsförening;ir hade lll1 l,,1vi.1cluppgif1er atL
arbera fo r pre m iering, föi1l riksstambok.
,motdna utstiillningar och avels(!jm-,,auktioner sam, au Må l.ill tjå 11s1 med. rådgivuing.
Hästpremieringen u nderstöddes ocks~ av

statt'll bl.a. genom dt .sex hästprcntieringsnämnderna, omfattande vardera e.tt visst
a n1al lån/.~lillskapso mråden som underdisu'ikt. Led,m1öterna i uåmnde rna u,så~
dels av Kungl. Maj:1, dels av resp. i nämnderna ingående hoshållningssällskap. Pre1T11e-

l'l.ngsdiSLrikten reducerades s~rlen11C1'a Lill
fe m hU1~1ddis1rikt.
från ä r 1900 am>iit1des också namnet
,imrlttiensk /,ii.rt törsta gången i pr'c n1icringsregJem.,ntcL od1 diirefrcr har de11na häst
varit en av de van ligaste 3rbetshäst.arna,
främsL i landets riorra och m~llcrsta delar.
Om den nordsveMk:t hasten uttalad es vid
lai11l>1·uksmö1et I!)01 a ll man livligLUppskaltade \lårdet av dcnua häst och man illlrvckte
förhoppningen, au kraftiga åtgarder ,;,åtte
victmgas föt•atl tillvarata och utveckJa denna
h äststam." En su·öm av hästar had<: dock
långt rirligare g-å11 mellan Norge och Sve,ig"
fr;;msL via Jä mtland . A.- 191}3 lnrJ.ti.ttlcs

Viingcns hings111 ppfödningsan~rnl1 i tleua
Uu och dess nppgifl har långt fr;un i tlcI,m
varit au renodla och re!'mmrera d<!n inhem-

ska norcl'ivcnska rasen. "f'örqnfogen.No1dS11eus•
ka l:iiislen "1illko m dock inre föm1n år 1924."
Utöve r Vå ng<!Jl fälrns från 1915 .:n lokal
11ppfödningsansi,1ILför nordsvenska hi ngst·
ar åve1, i Strömbäc.k i Västerbotte n.
Till dN allmfö:urn lan1lm1ks1r1ölct 1906
föreslog Uppsala låns hasi.welstöreni.ng och
bushållningssällskap att k'>llekcivurstållrtingar av varm blo,Jiga ston skull" kunna hfillas
vid mötet. Lambrnkss1yrclsen gick förs.lags·
sLällama tilhn6tes och vid lantbrnksmötet
1906 fanns s,\ 11miillningar av liera oli~
hast,-aser. .såviil ~n slulda djur som gmppcr
fra n resp. l1t1shållni ngssällsk,ip od, hingst•
föreuin_gaJ', Därvid uppvisade:, hästa r ~w
ardbttne.1rfl.S1 t1m·rlsvPn.sk rru· ucl1 vannh/.odigr(,s.
Vidan: clish11e 1·ades /iingstb,w·1:111ingstuång
s(un medel

H tl

hård are styra en medveten

hästavel: besti\mrnelscrhårom tillkom 19 14.
Besi ktningstvånget skulle tjäna ,i utlaruå let
au förhindra betäckningar med dåliga, ic.kc
premierade htngsiar vilket allgåmt för<; kom
i alltför stor nLm'åc.kning. Hå rn.amningsfo rdriugarua skårptesyncrliga,•egenom förän dringar av reglemcnteL,md er 1920- och
1930-taltm.
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För nu,•m Q('}! mellhllu
S•,erige lämpalk s,g mm
UilJrrrt' ,,,qrdswnskn. l1(islnt
~fin Mtlf<. fri/mst f lfr tkug,ntbt1e lll'd sidQn m, jordbnilttt. S.td(l,)1~ 111t1wll
liml1 l'llt livligt utbytt• w1tll
Jlt.»:tka hingsto, fortko,i1~
mi1.fi'iilnsl i fiimtlrmd m~n
äveu i de övriga gtän.slaruf..

<Il"/'"' mol Norg,. Ph bii

r.n J-,11'/g /lbl'd.rvlf1,s/1
hing,t jlil>i W~11g,11 ifiimt ·
,/t,1

lawl, ,tid 1111 1/fig.,l,y g~rtl
i Ntigsby, S>n,!laml.

och i Stockholms län "Sotholms häl"'dds bästv-;i,rnttr" från 1887."
l!J 15 fanns det som tabell VU:7 visar totalt
i landet 216 förening-ar mecl stark koncentration till de sydsve nska länen samt Skara•
borgs och 1\lvsbo1'gs Jän. fkrtalet hingstfö,~
eningar inregistrerades som ekonomiska
u.p.<1.- e ller m.b,t>,:i.-föreningar.
Tillvfuncn och därmed spridningen var
fram liU 1920 påtagligt s t;\r)«;,ch de t fanns
som framgar <Il' tabellen totalt i landet 372
föreningar med drygt l:i 000 medlemmac
E:ftt!r för,1:i v:,rldskr1gel$ högkonjunl\tnr
skedde en påtaglig avma1tning i ~åviil uppfödning som hästexpon·som framgärav siffrorua i g1·u11dtabdl Vll:5, i syLmerhel för
Skånelanen fram till och med 1921; föreningsantale1 viker tlärefie:r starkt i d etta on,.
r·åde. l'ill 1930 hade hiogsuorc1ti11g-d1·m1 ft11,
sY1.111nit helt i någr-.t län eller minskats så au
SLLmrnan totalt i landet 111.gjorde 247 r111'(1
som framgår eudast ca 9 640 metllemma,·;
de tta indikerar också a\LJöusamheten

Av tabell VII: I framgick a1t amale1 hästar
i landet ökat ko1HinuerUgl fråu 1870-mlets
bö1jan och au en h.öjdpunkl nåddes under
oc h efter lörsta v-ärldskrigc1: antalet hade
vuxit med ime mindre än 278 000 djur. Ökningen torde bero p,i minskad användning
nv oxar ocl, ö~11d användnin1;r av bii.'!tar för
dragkr.uten ljorclbr11kNsaintdeSSu(om på
en god konjunktur för exporten under
kl'igsåren , l'rämsL till Tyskland. Smmliga
niimnda avelsföreuing"r åtnjii1 srn1sbidrng
lik.som i flera full anslag eller lån från r,:,ip.
hushållningssällskap. De cenu•ala 1•iksfört'1t·
fogarna kompletterade.< mecl de p ~ l~nsri:sp. l()kalplanel föreko,omandc /li11gsljij,m1•
ing,mw som främst vari n rik mde på alt lillgodose detallmänna hehove1 avarbetshast,1r i
landet, En relativt sen s1örre a11dcl av hing:nföreningarna tillkom redan på 1890-talet;
ensLaka föreningar som ~ e x. Färs härads
hingstförening i Malmöhus län tillkom och
överlevde ändn frå n 1868. I Hall~ncls län
!anus Rolfswrps hiugstföre uirig från 18$0

*"'·

'fabell Vll:7.Antal hing!>tröreningnrach medJemmar 19ll)-19.:i0, femA~nedeJt:i.l.
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FOrenh1~lr'
Meclleinn~:i.r

1915
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996·1
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15041

11089

9 fi39
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1930

f"agur Vfl";4. liiogstJörentnpr J920 .i Hin med hög an!iJutning (6 prucent cUcr d.:i.ro,'er),
Vänucr ~lulla och .fita(llar ~ ab(al ntedlcnunar, höger skala och linje -= proc_ait.d1.1wh1g.
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Kåll11t: 1/i..ttim.sk swfiitikfarSrrtl'ftgr Il fu))d} Ql.J. 017, /)/!lsaml lm1tbrnk.tlmln1Jl1trn f(}(JS- 1932 odl lf"md1t1.l,,Jl \lll;J.

ki1. f:ndastSödertnl;U11:tnd, Gotland, Skån~~
liincu och Halland 1.\g kvar på hety\laudc
oivå:er e nligt gnrndtabell Vll :6 och figur
Vll:4.
Med lemsmässigt IS<r konce11tratiouen
starkasr 1de sydsvenska länen nwd H~lland.
Skå11däncn och Göteborgs• nch Bohuslan i
spetsen (J1.'l or.h 9,4 ,·esp. 12,1 samr 10,5
procent) och btityd,u1de an tal och andelar
även i Södcnnanlands, Cotlands och Skmaborgs lån. Älvsborgs lån kommer u ngefäi
lika llögL i antal medlemmar men hamnar
srrax under 6-pro·c ent5gråusen. 1930 har
dock eodast ITC län en ansluming på dcuna
ni,-å eller högre. De år Söd1:rmanland (20,6),
Gotland ( 12,l) o,c h Hallaml (10.3 pron:nt).
Påtaglig å r den stru'ka nedgången i Skä.nelåoen; d e sc11arc siJiroma framgår av grundtahc ll Vll:6 i tabellbilagan.

Rörelse också bland svin,.
produce.nterna
J-Jushållningssällskapen i Hallands, Örebro
och Älvsborgs norra län hade 1886 i nköpt
lår od'1 avelssvin 01:h utplaceraL hos la.nt•
hrukare i resp. län; i Örebro län hade ett

ri\ntef.ritt 15n på 1 000 kl lärnnais från l11i,hå llningssällskapet för inko pet av 4im-eo
ifråga." Frågan om svinaveln i Sverigeväcktes dock inte på ;illv-ar förråu överskottet av
skummjölk vid mejerierna på 1880-talet
11,1de blivit et\ problem. Samtidigt börjar
också de lörs1a d tskussione rna om utbyggnad av ,·vcMka exportslakterier äga rum. Vid
det allmäuua lambn,ksmöu:r 1886var frågan
uppe till diskussion. fl.11 llv frågeställningarna var.
"Hvnd urf!rj.(ik,'11" altJ1iiu:sköiS11hJ. i u4rt ltmd be1trifw .t i stl ringt, iUstriit kninl{ i fa"'rluWa,ult till
(JP1.t,dt:l rif »rj iilkboska/1, nr.h Jwrd~(rj 1/r.,ma g,m aj
kh!aW,rJ.$ltÖt-,eln mera ,,ppmärk~'U1!tmas, for nu
iik.11 den ekommii,1ka ui,uftn (lj tadt(gtfrde,1.\ p,vilukt1tr, ..

lnlcdllfen professor H. Winberg, AJnaq;,
ansågaLt ~n orsal;. vore a11 man hitti lls vmit
alltför upptagen rned d(' •iora föriu1d.r ingar,
na t övrigt ioolil lanthushållningeo och au
,i,an sl!kna, erJorderlig insikt om både
svinen~ sköL~el och deras ekonomi.~ka becyd~lsc. Även han
emellcnid inne på att
svinen var en d el av mejerihushållningen,
ef1.e rsom de sägs som friimst.t m~d le, att
lö.saskummjölksprohlen1ct. Detta v:,r ocl\.'\!1

,,,n
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huvudtemat i en anslutande diskussionsfråga, som avsåg a tt klargöra på vilket sätt
skummjölksöverskotte t hindrade mejerihanteringe ns ytterli gare utve ckling. I den
diskussionen såg ma n hela problemet utifrån mejerihushållningens utgångspunkter.
Andra utvägar att förbruka skummjölk hade
ä nnu inte fö rt någonstans, främst beroende
på den alltför stora fläskimporten, frånvaron
av slakterier och t.o.m . brist på lämplig utrustning i form av vågar i svinhusen. En av
svårighete rn a va r således att skummjölksfrågan betraktades som ett avfallsproblem
för m ejerie rna och m ed den utgångspunkten kunde måhända inte de bästa lösningarna åstadkommas. Inledaren förordade dock
ökad fetosttillverkning, kalvuppfödning och
fläskproduktion sam t ett ökat samarbe te
mellan jordbruka re och mejerister. Någon
status som egen produktionsgren som drevs
så att säga på egna meriter hade fläskproduktionen ännu inte uppnått i Sverige. 4 ~'
K. F. Lundin ägnar i början av 1890-talet
skummmjölksöverskottet viss uppmärksamhet i sina artiklar om mejeriväsende ts rätta
utformning. Dels menar han att gårdarna
genom återtag av skummjölken kan ge lämplig sysselsättning åt gårdarnas kvinnor, som
ge nom mejeridriftens industrialisering berövats en ekonomiskt och praktiskt meningsfull uppgift i lantbruksföre tage t. Genom
svin- och annan smådjursuppfödning kunde
överskotte t av skummjölk tillvaratas på ett
ekonomiskt riktigt sätt och kvinnorna kunde
däm1ed genom sin arbetsinsats ge e tt e konomiskt ti llskott även på mindre jordbruk.
Från dessa synpunkte r kommer Lundin
vidare till att svinskötseln skulle kunna bedrivas även i större skala för produktion av
fläsk för export, vilket varit de danska j ordbrukarnas lösning av problemen med skummj ölke n . De t danska exemplet "manar mer
än de flesta till efterföljd".46
Vid det närmaste lantbruksmötet 1891 blir
det dock dåligt med utrymme för en diskussion om svinskötsel; mjölk- och mejerifrågorna samt h ästavel dominerar praktiskt
taget he lt. Vid det allmänna lantbruksmötet
1896 smyger sig dock en fråga om svinskötseln
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in formulerad på föijande sätt och med mejerikonsulenten N. Landberg som inledare:
"Hvad kfln göras för all höja vår svinnfvel och
ltsfndk01n.ma l"/1 bättre orh mem ensflrtad qvalitel

hos vårt jliisk?"

Inför detta lantbruksmöte hade mö tesbestyrelsen utsänt konsulenten Landbe1-g till
Danmark för att skaffa kunskaper om uppläggningen av den framgångsrika danska
svin- och fläskproduktion e n. De nne kunde
redovisa att man på svinavelsområdet tillämpade samma principer för renrasavel som
gällde övriga djurslag samt att fläskproduktionen me d fördel kunde kombineras med
återtag av skummjölken till de e nskilda gårdarna för a nvändning i gårdens produktion.
Aveln byggde på användning av den inhemska lantrasen i kombinatio n med ko rsning
av de n re na e ngelska Yo rkshire rasen. Fö r
detta ändamål användes i första hand importerade renrasiga galtar av denna ras, som
hade den för slaktutfa llet rätta kroppsbyggnaden. Dessa korsades med lantrassuggor,
vilka bl.a. hade stö rre och talrikare avkomma och dessutom mjölkrikhet.
Detta a rbe te h ade kommi t lä ngst på
.Jylland, där man var ledande, men också
börjat tillämpas på d e övriga danska öarna.
För att få system i arbe tet inrättade man s.k.
avelscentra för svin sam t bildade svinavel.sjöreningar. Föreningsbildninge n framstod
son1'e tt av de främsta medlen att skapa förutsättningar för en systematisk avel och produktion även inom denna produktionsgren.
Avelscentra och avelsgårdar stod under uppsikt av en avelsnämnd och dessutom av statskonsule nte n för område t. Vidare tillämpades stambokfö ring av alla djur av ren ras.
Konsulenten Landberg me nade att samma
principer för svinaveln och dessutom e n
användning efter dansk modell av skummj ölksöverskottet med fördel skulle kunna
ske även i Sverige. 47

Svinavelsföreningar utställare vid
lantbruksmöten
Vid la ntbruksmötet 1901 dominerar hästaveln helt diskussionerna på husdjursom-

St1i11uvtl'ifort11l11g<i1·r1u, fid+

en g(J(l utr.1erk,li11gft,,n
biirja11 av 19/0.,o/,i, bla.
f,!!110m .tlat~-m,1/iiertUIJ stöd-

&tgimlu ,rven fo•' de1111n
di1c~jJfQl,u.ktWn.w,m. Vid
lnntbmltsmÖln1 fordtom ut•
ollålbtin.gar m, galutr orlt
kollcktiuutstiiffoinf!"'" av

g,11J>p,,,· 1111 g,~!t, 1/,111: På
biul,m eu s-u ~a .fom fvk
I :n Jm:\· tJi<I uwäll11ingt11 i
f,i1/kii/1i11g 1916.

rådet och 1906 har §~,krfäfrägorm1 ,illkäm·
pat sig en plats bland diskus.sioosfrågorna.
Alt arl>etet för en fö r bamad avel ocl1 ell'e.k·
livare uppf&lning ,iven på s,;nomnldet fot'1'
gick obernende av delta tllusl.reras dock av
att dju r umäl lda av sr1i>)avelijör.,,i(4gnr nu
förekommer vid sidan av enski lt utställda
djur. Vid allmänna Jao1bruksmötet 1911 rorekommer kollektivut$täl.lniogar av grupper.
omfäcta nde fai·galt och fyra suggor, från
flern S\snavelsföreningar mc<l<\l'.I Lex. baggar.
bockar och fargallaralltjänu Låvlade e n.ikJIL"
En annat> iyp av ur,;tällare är cl<: :r11i11m,elsst,,.
tiunersom inrlttalS av flertalet husliållr1ingssallskap och som av<;n beviijadeö st;\tsbid.t'ag
•ned hälftett ,w det belopp sono sällskapet
ajälvc löråret utbetalade föl'äud,unälet, clork.
maximerat rill 250 kr till två S\;nnvel,;;;i;,~o, ,er
inom v,uj« sållskaps om råde. U ngef.ir s11mtidig1 inrättade., också ,k statsunderstödda

svi npremie1ingsnämnderna l samLliga hus•
hål lningssaUskapsornråclcn, , •a,'för avels.sys,,
ttmct på svin<1mdclet nu blev likstälh med
mocsv;111mdc sy,tem som gäl lde för nölboskap. Äwtt vid lanibrnksmötl!t 1923 är fä,·
och ~vin från suus11 nderst6<lda avelsfbrcniugar berättigade tlll ställas ut." De första
lokala .wi>Lm1,1 4;;re11i11gama tillkom fö rst
efter sckels.kifteL 1900, Anrnlet föreningar
hade emellertid 1!J 15 vuxit till ett bety<hu,de
antal, ~ll~r 634 lokala föreningar ansluu1a

Thbcll Vll18. Svirtavel~förcnini,'11.T, antal fon:ningar
och medltl'nrnar 1915-1 930. Fcmår:rmedel!.31.

Föreningar
M..-dlentu·,,o·

634
lft4l7

1!)20

1925

658
1$90~

816
1B270

J l27
~~749

l(filln: l.(;.,,tbnilulr.nJ,i;,,J,,.,,, J 913-1932.

till 23 länsföreningar och ett mcdlemsanl.aJ
på drygt 15 •10(1. Oena stimulerades ln\m
bl.a. genom all Statliga bidrng från 19 12 ga,~
till såväl premiering av avels.svin som till bilda 11det av svinavelsfören ingru: En l.l'ecjje fom1
av stat5bidmg ,iardet nyss nämnda stö(let till

de (~V .sällskapen drivna svinavdsstatiooerrta,
Svinavelsför~ningarna lillkom främs1 under
pelioden 1908-15, l de norra länen under
1>crio<lens senare del. Siffror Iinns dock tillgängliga endast från 1915 or.h m u'nat och
sammanfattas för riket i tabell V!I:8. Föreniugstillvä,nen v-.r m ycket snabb sedan den

startat rned u10Lsvarande möjligheter 1ill
siatsbi<lrag , 001 avelsarbecet på öwiga dj11r01onl.clen , vi lket mcr i detalj (ramg~r av
grundtabelkrna VU:7 och Vlf:8.
Sfffroma för J930 motsvarar en genom•
snittlig auclel på 7,7 Jll'(,ccn t för lanclec TSin
helhet ; länen förtl~lar sig i stm, scll pä l_,.;i
i;-rupfitt' av län, den ena me,l en ,u1slutningsgmd mellan JO och ca 15 procemsom illus•
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l'igur Vlt:5. S\-in1tvclsf6rcoingar 1930 i lan med h6g llll\Slutni.ng (över 10 proceut).
Vånster ,ikala oth 5taplat c :auml 1.lledleuuoal'. höger $kala uch fötje -s pl'<>C. an~tutuiug.
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Kiil(ltr: HIJJuri,t* .dt1lu11Aför S;on1/l" fl t()I/€/( OJJ, 011. DIN. Lnutlmtk.d.•Qlt!m1er,, 19()8-/932 ,1tJ.J1tl grr,m/1t1h,4l \ff/:8.

u·era.s 1 figur VJJ:5 ov,m, il1111 an<;t.,.1 un<ler lllpn:icc111sgr:i1'1SC11. Med undantag för Kopparbe'l,"S lån (1 l ,5 procent) nigörs de senare av
länen från Alvsborg och Skaraborg i söder
1ill~kogi;länen i Svealand och samllig;, Nonc
la1u)slä11; d e senare ligger i regel på endast
5.6 ned till 0,8 procent för Jämtlands vic.1knmrnand~. De l.oka.la fc)rening:trnas inlres-~en samla(les och 1illvarawgs i tk lån~vi.s a
svinavelsföreningarna, va,-s uppgifl val' au i
ansluming till elen 1iksomfänanrle Svenska
suir,1welsflire11itlg,m, l>il<lad I 907, verka för
svinavelns höjande genom ett systematiskt
avels-och prnmicringsförfärnndc. Dessutom
fau11s 1915 i likhet med inom nöi:boskapsaveln med statlig" mede.l understödda sviopremic:ring,måmnrler i 18 av länen, vilket
antal fram till 1921 hade ökat till 23. Vid
samma tid punktanordnades dess111nm stai.sundc:rstödrla kurser för Ulbildning-av svins~l:are i tre m~llansvcuska län.'°
Medvetenheten om denna drif1Sgrens
betydelse hade dock knappast ,,pritt sig allmfuu fram till denna tidpunkt och ande.1611
otgjo,'<le i många lån som framgår endast
n~graf.i promille. Till 1920 hade dd skett
tm minsk.niug .i eu stort antal lån; 1nåuga_ av
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dem l~g fn\n 3 procent och lägre; elen ge,.
nomsniulii;,,a förcningsansl11tliingc11 hade
också sjunkit 1ill 5 ,5 procent. Endast Göteborgs och Bohuslän har tillkommit utöver
de lidig.lre nåm nda merl en ~å hög ;1nslu111ing son, 10,8 procent." Si1ua1io1ie11 J 93()
illumeras av figur VIJ:i som i si,, ou bygger
på grund1abell VlT:S.

Srwm1.d med f,roduktionsjönmingar

stadgas

J d e s1a(l1,dr for la1,tbntk~möt11na so111 antogs 1923, anges au ordföranden i de olil\a
djurgruppCJ'na vid la 11lhr11ksmötena skull,·

"a"" skyldiga att sa1nnida m ed "ifrllgflk11111w,111drforeningflro,;i, sommans/11t11ingm" i hela
artx:td merl djurens klassificeri ng och bedö mni.ug. vilket kau beu·aktas som ett slags
slulligr erkiinnande1 "" produktio nsförenitigarnas a~görandc mflytandi: p ä det mesta
som från början av J 900-talet förekom inom
avel, produkunn. ko11troll Qcl> bedömning
av de olika djmslagcn. Det agra,'" produr.e11ti·11t ...rs,t ha(le lll//sd- d,imU';} /10>1so!ideml .,,,,
s1älb1i11g /Jd el/ /Ni/<1gligt t ill/ med lifiilp av for•
eningsvrisn,ukt.' 1 (förf. l(ur:;ivcring)

...
Övriga produktionsföreningar
De återstående föreningarna i gruppen
produktionsföreningar var både färre och
motsvarande närings- eller driftsgrenar av
mindre ekonomisk betydelse. Belysande siffror finns inte alltid tillgängliga i samma
utsträckning, vilket är ännu m er påtagligt
för de mer utpräglade specialproduktionerna. Inom fjäderfäskötselns område tangerar
vi också försäljningsföreningarna som behandlas senare.

Föreningar på fåravelsområdet
Fåraveln hade som tidigare framgått gammal hävd i Sverige och var det område som
allra först blev föremål för statliga stimulansåtgärder genom inrättandet av stamschäferier redan på 1810-20-talen. Även den första
statliga konsulenten knöts till detta verksamhetsområde. Det dröjde dock till tionde allmänna lantbruksmötet 1862 innan frågan
om de bästa fårraserna väcktes på allvar.
Dessförinnan hade dock den nye statskonsulen ten Hofman-Bang i stort sett hunnit
odugligförklara samtliga de dittills använda
fårraserna i Sverige. Vid det nämnda mötet
beslöts om en framställning till Kungl. Maj:t
med hemställan om nödiga medel till upprättande av nya stamschäferier. Riksdagen
var emellertid njugg med anslagen fram
under 1800-talet och 1871 fick de statliga
stamschäferierna avvecklas och överlåtas på
enskilda personer. Hushållningssällskapen
gick då i flera län in som finansiärer av stamschäferier eller ställde lån till förfogande för
enskilt etablerade sådana. 53
Det blev därför en nedgång inom fåravel
och fårskötsel under de närmaste årtiondena
och som följd bl.a. därav tillkom Svenska
Fåravelsföreningenförst 1917; den fick dock
de närmaste åren därefter ett visst uppsving
genom att ett statligt stöd till premiering av
avelsfår infördes. Det resulterade i ett antal
lokala fåravels- och/eller baggföreningar. Fram
till l 920 tillkom också fårpremieringsnämnder i 19 av länen och dessutom 16 fåravelsstationer i flertalet län utom de sydligaste.
Fåravelsområdet likställdes därmed med
övriga djurslag ifråga om statligt stöd och

Tabell VII:9. Fåravelsföreningar, antal föreningar
och medlemmar 1920-1930, femårsmedeltal.
År
Föreningar
Medlemmar

1920

1925

1930

JOS

252

290

785

1 867

2 200

Källor: Lantbruhslwlendem 1908/10-1932, H]Ds utred-

ning 1922 och grundtabell VII:9.

med vad som tidigare kallats allmän infrastruktur för aveln på området. Fåravelsområdet organiserades därmed som framgår
sent i förhållande till övriga djurslag. Siffrorna i tabell VII:9 illustrerar utveckling och
omfattning inom detta område först från
1920. Störst omfattning hade föreningsverksamheten i Kronobergs och Kristianstads län
samt 1930 i Älvsborgs län.
Fåravelsföreningens uppgifter innefattade bl.a. elitregister över de främsta individerna av avelsfår och på Lantbruksstyrelsens
uppdrag också intagning av får i riksstamboken liksom förrättandet av baggauktioner.
Föreningen drev dessutom ett stamschäferi
och främjade i övrigt verksamheten inom
fåravelsområdet genom utbyte av avelsfår
mellan medlemmar, informationsverksamhet m.fl. aktiviteter. På fåravelsföreningens
initiativ bildades särskilda klubbar för de
olika fårraserna: Cheviot-, Shropshire- och
Oxforddownklubbarna samt "Klubben för
den svenska fårrasen"; 1928 tillkom också
"Föreningen för gotländska utegångsfåret".
År 1920-30 fanns det antal fåravelsföreningar och enskilda medlemmar som framgår av
tabell VII:9. Märkligt nog finns inga motsvarande siffror redovisade för Gotland eller
Jämtland; det förra betraktar vi i dag som ett
framträdande fårlän och båda var ju allra
tidigast föremål för statliga stödåtgärder. I
Fåravelsföreningens egna skrifter "göms"
antalet individuella medlemmar genom att
man enbart anger antalet fåravelsföreningar
som är anslutna till riksorganisationen.54 Av
detta skäl får vi för denna förening lita till
uppgifterna i Lantbrukskalendern samt H .
Juhlin Dannfelts utredning. Fårskötseln har
efter nedgången på 1800-talet dock aldrig
fått samma utbredning och omfattning som
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t.c·x. !;vinsk6tsel11, frånt~l bcrnr.ndcr pa au
m;u1 ~141n heg1-ä.11Sni11g..1rsläppw in konkm~
rensen f'1'".å 11 utlandCL. Får~~ötscln kom clårför unrler den studerade pt:riorlc n aitspda
en blygsam roll i Svcrigr tn,c,; tlc- tidiga stat·
Hgu insatserna på onu·3clt!t,

Fjäde rfäavelsföre1.1ingar

tia

Det först• tillfållc inox,sse för (jiiderfifavel
i li;'ir su11:lenu nli\ltrhtl mn11Rm1tt.·s är från
Stockh(>lm, lä11 1859. Sedau dröjer Jm lill
L;1utbruksakadt::llllens ~1-~rar,pur, för 1886
in man rnau 01111:, ,lar ~lt en fjlide~ffirl11Jfl1/0h11,i11ghildats i Skåm·. Avcn dessa hustjjur liksorn k<tniner, bi11 111.ll. komrr1cl" efter ha.ml
1111 bli s~1cnde inslag i 111siiillniog'1ma ,,d <le
a..llm.'inna la11thruksrnötc11a. Den rnt:r be~l~tndc föreuingstiJh~xlen .Skt•! r dor k so,11
ln-1rng:rir av det foJjan<it: i ell nägot st!n;.ire
sked~

Jlohbyfareningföregåtlgm~
Vid efierforslnlngen "" de t.itli):,"'"e orr.;•
ni $fltionsförsöken hat dcL fr:.11l1k(>mmi1 a1L
dc11 nt"cian närmare prese1'l.tcrt1de allmä.nn..,
ijädr11r·'ä,Lv~l'-f6rt nlng-t:"n h:1de eu 1idigarc

fön:Ef,' ng:wc. De:11na förtning var{m typ av
s.k. "ino·esse• <'ll~r hobbyfört 11h1gar-· på
ollh områden, s0111 bfov n1oddlug-or bland
sam hällets toppa,· ,•id ulikn 1idpu11R1er
under 1$00-mlel. De synbarligen törsta 1,v
d~nna L)'JJ var de tidign u·ädgårclsfö1'c.:n ingar-na i storstilclerna fn1n 18:10, och 40-ta.lc u,
lrii111s1 Swckholm. "fjiide rHi.Ougau" hade siii
hogfo11juok1ur fnlo bö,:j;m av 1880, calc t
men fick ko ri varaktighet. Jlön:ningen kallades "FörenJngen för ljiid1<rfä,kiJL,clns främjaude· i Sverige .. od1 utg;w fr;\n JAAfi tidsklil~
ten "Hönsg"årdcn '\ f(lrmedh1dt.: 1welsägg lQr
olika fjådl'rfiiraser till "leciamokrna" samt
ortl 11<1cle 111sc.illninir;u· 111.111.
Badc fören iug~u <>ch Lidskrille n bestod
dock t·uda,a CtL tlr}'g• riout1 ;ir ,~1Je1• sun1
l}:i<l~rliiod li ngcns hävda1ecl;n;tre J. B)'"""
11111ycki:rsake1t i sin 11ppsa1> .. fjiidcrfaav~lu~
historia"'·: "Ve,,. dtJJ{ m~d flire11i,1x~n ,n"tl 189()1,ti,1, /Jihjtm'; (lclla skedde d ock för ti<lskrif•
~ens dd ff,rs r 189[, (15 den avslumde u1gh-11inge11 me::() stu 12:e årgåug_.''l J Udningeu
"H,)usg~rden'' fau ns eo förrcckniog öv~r
"lt!damöLernn" vid s1,rne11 1884-85, vi lken
fötides av flcr.1 I i knanclc de nån·n aste åren.

Utdr&gt1

\Il'

lnd.llcmslistau illnstrerar klart

!J.U.rf VÅADXN t~)I
.., k.ott,

Ut.. -'• 111h1J,.

Uiji~ Aid«, llllrnr &- lllt~.

lludjue1
A l ~ l,A(U!IGRt:tt lll._il'viu.,

0n •~ rit t'L,,;u, Il• ...i li•ilJIU'♦II l.it..t •f4o• 1'b11.,r i

Bandet 20:de N:o 10.

Roseh1ll, Horrtöpfng.

·••..C.
Oktober 1904.

lJtJr 1)wsl Jrmn,vlårm/e in umm, far nit rutmJl{l)llf'11fl tu _{j,'itl1trJ;'iav11/sfönmi'1g mlUJ yrlo:.1m,i/,i1ii1t1"f gjmtlts av I l ,
l..ttg•·tgr,.,,, wm tuu/,rr, lliug h'tl 11trm thlshriflr,
· ,r..r Hö',;Mhfoi11g", 1 ttillum tum (,ek.si, h1rigt, m-gumru/~md,·
jm lm ~rht1111riktmlJii,1rt1i11g /11'1 ,mm1.dtl. l'ih)illt'tt /11'1. f dnh11,,Yt!1t,( J,1w1.,Htltc ,,uv/ thnii.\'t!tt vo,,,~ ,w,I} 1/(il ,,/tnJ,u•ritt
.ti11tf l"i 11(111r,r,, {atltt,'i flMl'il( r,/im1tt'; lwt,o"Prl, "
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Auru!o WCJ:RCRW (1840--1935)

""r '"'"'

producent och affarsman rCöreborg/Norr•
köping inom höns- och §ädcrräave)u. L.
födde~ i Kristianstad T840 oc)l avled i Norr•
köping 1935 uch arbetade en rid i USA.
Darifr/m heml'örde han nya j (leer od,
metoder för ijäderlaskil~sclo. vilk;i han cliireJ ter prnktisenujc under hela >'in lc\irt~d. På
R<,schill v,id P'IJ"Cflle i G{irebo~craku:n
anlade l'lau de ftirsta svenska ave1$h0ns•
g,\.ri!arna. Han importctadc framslfiende
av~sdjur som ~prcds över''fibla fandet l 890
började lian tåhriksmässig cillvet kning "'v
äggkläclu1iJ1gSma,sldn~r sem fick SlQT $p1id,
ning både i Sverige ocb ulorulan<ls ..L. ul•
gav Hl85-1923 •sve,iges Rönsådning• i
vill("n han propaj!'erade för ijiidet•f;\avel
och hönsski,tS"l. P.i bl.a. L:s lnitlativ bildades 1898 Sveriges allmänna ~ädcrfäavclsför~ning; S,J\.F.!i, , som närmare )>es)<rivs i
frall~täll111nge11. I .. urgav också nera arbe•
ten s0111 I Iönsbok f.ör allrooge.n, Pen skao-

tliuaviska höosboketr, Ankskötsel 1 mi1)dm
'.s~ala OJi.V, (Svenska Män och Kvinuor. lli<r
gr.m,k uppslagsbok, I/and ,1 s. -119) , l{cpro,
J. L.11nd/ KB -0-

vilka som domine.r ade bland medlemmarna.
Oet var överklassgnipperna som både hade
tid oc h råd a u ägna sig åt en visserligen
nyttig men i längden kanske alltför kr-ä,,an•
de och beS\s'irlig hohby. Verksamheten medförde doe::k c,u de.I positiva resultat i forJll av
att goda hönsraser spreds och bade kunskaper och erfarenheter 111vecklndes. Förut•
0111 e tta111al oLika böusr'dS~1· förekom ankor,
gåss, kalkoner, brevduvor m.1:1. Den ofta hobhybemnade karaktiirnn tog !tig u uryck bl.a. i
brelv<luveföreuiugar ocb liknaJ1d e. Amalet
"ledamöter" co1;1l1 i landet närmad e s ig
under toppcrioden 1000. Bland dem var andd,m lantbnikarc i egentlig meni ng under
10 procent, kan sk,:> inte me r 3n 4-;, procent.
Bland d e mer seriöst arbeta nde fanns de

u1eslula1ld~ ft-lu moo.lenunar som bestod av
kooperativt organiserade storproducenter
och "kTCtsförc ningar" för cXpört till England, frärnsl i Skåne under lccl.oing av u,geo•
j ören M. Holme. l den lorfuskades dock av
en efterfö\jarc til l denne ge nom all d e
fi11·ska ågg<:H lllandades upp 111ed wrgägg av
sämre beskaffenhet, ,<arefier affären dog p~
grnnd av att e ngelsmännen vägrade köpa
ägg av då.I ig kvalite t. Detta ,,.,,. dock dt:t fö,,
sta cloku mentera.d e försöket au organi$era
:'iggfön."lijning efter något slags kooperativa
principer oc:,h därmed föregångare rill de in
på 1900-talet dwr h,nd bildade exporcf<ircningarna för ägg."'

som se1vtrc lOg initiati\let till en föreni llbf'S.-

Di: första upprop~n om bildandet av en ur
yi'kesutövaroas synpunkt mer ändamålsenlig
förening tö~ hela landet publicerades t
tidningarna fr.ln 1896 och framåL Oessförinuan hade <lock ljäderfäodlaren och reda kLÖren A. ·Lagergren, skrj,1il "d.en e1~q, uarn,hjä11ade 11pJ1mm1i11g<m ejlet de,1 «ndru • i sin
tidslo•ifL "Svensk Hönstid ning\ Han plädc,-

,,erksamhet med mer renodlat yrkcsmfissig
inriktn ing och t:konomisk syftning.
Eu annat inLressant föt·söK gjordes j
n;\gon må n under hägnet av c;le.nna före ning, nä mligen art organisei-a export·
handel av agg till E ugland J'edan lloder
J880-talet. Äggen uppköpteil ursprunglig,m

6n. yrl<esutiiu4m(J,SJdren.ing-S.A.EF.
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rade energiskt för att hönsodlarna skulle
samla sina krafter för en utveckling av fjäderfäskötseln i landet till en egentlig ekonomisk
verksamhet. Som resultat bl.a. därav konstituerades riksföreningen "Sveriges })äderfäodlarejörening/7 den 31 oktober 1898 i Nässjö
som produktions- och avelsfrämjande organ
på fjäderfäområdet. 58 Den organiserade sig
senare i form av länsföreningar, vartill lokalföreningar anslöts.
De här senast behandlade produktionsföreningarna kan - liksom flera andra speciodlare eller -uppfödare - lika gärna betecknas som specialodlarorganisation, eftersom
de koncentrerar sig uteslutande på en driftsgren, visserligen med flera olika djurslag och
raser. Av olika skäl har det dock synts motiverat att behandla fjäderfäföreningarna i
denna avdelning, eftersom de dels i hög re
grad ansluter till det egentliga jordbruket,
dels har en mer landsomfattande spridning.
Den allmänna fjäderfäavelsföre ningen är
sålunda en av de äldsta landsomfattande
organisationerna med specialinriktning.
Dessutom utvecklar den tidigt ( 1902) en
systematisk uppbyggnad av organisationen i
form av en treledsorganisation: lokal-, länsoch rik.iföreningar, där länsföreningarna utsåg
fullmäktige i riksorganisationens högsta beslutande organ efter medlemsantalet i resp.
län.59 Vid 1906 års allmänna lantbruksmöte
ställs fjäderfäskötseln som näring under diskussion på följande sätt:
"Hvad kan orh biirfrrln stnlens, husluUlningssälLskapens och Jjäde,fiirwelsfömzingrmws .sida
göras farjjäde,Jäskötselns h1jande?"

Inledaren, fjäderfäkonsulenten W. Sjöstedt,
uttryckte tillfredsställelse med att även e n
näring som fjäderfäskötseln, som vid denna
tid i hög grad blivit en småbrukarnas och
lägenhetsägarnas näring, börjat uppmärksammas. Och precis som i krig behövdes det
stora insatser, ty d et var fråga om "ett krig mot
okunnighet och nedärfda fördomar, en strid för
upplysning och förbättrade metoder". Det som
bl.a. stimulerade denna aktualisering av
fjäderfäodlingen var att föreningen från
1904 åtnjöt statsanslag, vilket möjligjorde
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anställandet av en konsulent(= nyssnämnde
W. Sjöstedt). Föreningen omnämnes i Lantbrukskalenderns andra årgång 1910 bland
övriga "Med statsmedel understödda enskilda föreningar för kreatursavelns befordrande". 60 Enligt konsulentens framställning behövde man åstadkomma insatser av följande
slag, allt kanaliserat och understött genom
fjäderfäavelsföreningarna:
• Större statligt anslag vilket också givits för
närmaste året;
• Ökad del av hushållningssällskapens
medel;
• Förbättrad utbildning av såväl lärare som
utövare av näringsverksamheten;
• Mönsternnstalter och försöksstationer av
tysk modell;
• Utveckling av redskap och goda metoder
for fjäderfäskötseln;
• Ökad uppmärksamhet från statens stipendiater och konsulenter.
Även ledningen av denna förening kom trots strukturen bland fjäderfäodlarna - till
en början att få viss prägel avj ordaristokrati
och större jordägare/företagare. Detta till
trots kan noteras att man till synes arbetade
modernt och bl.a. förstod informationens/
propagandans betydelse. Redan i mars 1899
spreds föreningens första flygskrift i 5 000
exemplar över landet, vilke t sedan upprepades i olika former och sammanhang. Vid
bildandet var man 292 medlemmar direkt
sammanslutna i riksorganisationen och vid
första verksamhetsårets slut 317. Som föreningens tidskrift de första åren fungerade A.
Lagergrens "Sveriges Hönstidning" i vilken
visst utrymme disponerades fram till 1908,
då en egen tidskrift började utges. Som ett
resultat av det systematiska informationsarbetet var medlemsantalet redan 1902
uppe i drygt I 400, vilket antal snabbt växte
de närmaste femton åren. Året 1916 passerade medlemsantalet första gången 10 OOOY 1
Av tabell Vll: 10 framgår utvecklingen för
hela perioden fram ti ll och med 1930. 1902
hade antale t länsföreningar ökat till 12 och
1906 var 20 länsföreningar anslutna. Från
1910 fanns lokala föreningar organiserade i

ThbeU VTt:lO. s,1._Allm. Fjäderfäavelsföreo,, S.A. F..F. 1898-J 930, ant'.t.1 mt-dlc1U.mar ocb. lih:ui(ö-r-e-ntnga.r.

År

189S

1902

1906

1911

IY l6

1920

1925

193V

317

Hl28

3812
20

f, 674

IU ICM

23

~- IH5

5~J:Sf-1
~4

lU 383

23

Mcdlc,runu
Lå,11.förcning-.-1·•

12.

23

24

.Kiillm, ljiid~rflicuN"/...t['l.(J'r11111p,u nrhlmnlllm'nl, ,6sti(ir1g,ln', ih.1(/l;M.:.SUUisfik och Jid~krift-. ,\INltm,m'rdllJii5:,iin,.,r,i .sy,u rymma
,u 1,iut syJltmati~J,/f~ 1l,l ,14g'111 l,l11ylm:,1int ilm mt-ddik>wl ständiga 1Judl,u1mar; iitJhf i vwu ftndr~ fnllfo~lgg11• Jvtkst1N,.
lutftr. M111/,;ru,r,11al1t1 f,'Yilln· i d,,nu, tnbtllJaku'sAn antal jö,· w:sp. dr. ,t.v.s. ~l(giJr 1,v:a femd)sJtt,<Jclial. lMrrr bull-blir olf i11i.~
lnlK,rt1111 J mttllAm~t.rnud m4'llm1 olika /Jtrrfo1/t 1' r,,JJ tiflpimklcr /rfJHJgdr Jr.fflrtri'I'.
•) A,1111l,1 l'14i1lfti1,mi11gar 1<,tnll fdr lnndrt ,1)11\ t1tllrig ltfl blfvrt _/Mtstålll

2~

av li\n1,n med Våsterbo 1teJ1 som det

senast ti1lkomna. Någon r t!clovisn ing av de

lolrnfa fören ingarnas amaJ lämnades dock
aldrig an na t ä n i for m av dis1rikLSuo1ise r i
tidskr iften . Oeo starka nedg-lngcn i med•
lemsan lltleL omkring l\l25 l>erod de pil en
int<!rtl konJlikc och urbr)'Loing som d ock
bilades omkring 1930--3 1.6' Thhellen utgör
e n $am rna.nfa ttn ing av uppgiftc1·ua i me<l}cmsst.adstll:.en som även redovisaJ. länsvis i
g111ndmbell Vll :10. l'ör den period som
ligger utanfö r den a ktuella tidsramen l'ö r
framställningen. d.v.s. fram under J9110-ta let
ökade arislut11ing.;n till över 40 000 n,cdlern111ar i 26 lansfö1eninga,·.'''
Efter ha nd kom dt.: oHka iå nstören i11g-

amas omr.\cleh an anpassas till resp. hu.il1åll11in gssällskaps u wrilde. Riksorganisa1ione n
Sveliges AllllliiltnQ Fjiidnfoave!,,fer,nillgs
( S.A.1-:/(l') a rbct;uppgiftcr utformades en ligr
1907 / I90$ års fö rnyade stadgar f ri\t återgivna enligt punkterna ned>ln:

h

• Spl'ida kw1skap om och ,,;icka ell allmä nnare intresse tör !Jaderfäskötseln genom
au 11 tgc ett cgcLtid ningsorg·an;
• An o rd na umälluingar och p risr.åvlingar
för att åsllldkornma goda sk.rifcer, redskap
och ritningar.
• Upp1·ä tta och ,rn de rs tiidj a fjådertäskötaresl;.olor;
• Cenom konsulente r mccldda 11ndcrvis11i11g ocli råd i fjäderflisköLSel n;
• Kon rs olle:r.i avels hönsg~rdar, från vilka
lmdcr lör~nini:en$ garanti rasrena och
avelsdugliga qjur och ägg utlämnas;
• Kraftig• verk>\ tör hi ldaudet av äggforsäljningstöreningar;
• O rd na uppfödni ng .-v och hm clel med
ijädc rfä till slakL och
• Uppråna er\ förc:nlngsbyrå, där fö reninge ns medle nuna r kunde in hä mta råd och
upplysnlni,,, ar om tlädttrfukö t.Sel ...

LåJlsfören ingarn«s uppg ifter var främs1lll·
de.l ande t ~" avelsägg nch avcls lecluin g, fö,-.

191/8 stortndt/jiidc,fo

a~IJfdtt-nin_gm ,,,J eget
()rgQn: "Sveriges AIJmämw

l'jiid,rfäofatlsjör,mings
lldsk1·ift •. Förmiugn1.f
JörsitJ kon.m/.enf tK!t luu,r.1,l-

mlnktlil'jiir /il/skriften b/,i,
Il( Sjö.11,dt, Sni,d!J)i

K(l/mor län. Uilden htgll,
; 11n m•Jike.l i tid$krift,m

fi'lb, J'108 .wun vism· hw·
figg,m uJrl~ms. p«du,s ochuiigr ; A1ars äg(!jJackert i
'Jimieu/lo.
275

medling av upplysningsverksamhct med
hjälp av riksföl'eningens konsukm 1r1.m.

samt organi.sationsverksamhcL i övrig,. Inte
minst viktig var uppgiften att bistå vid
bildandet av äggkretsar od, lokal,\ äggföl'eoli1gar för tnsamHng ud, fö,-sä!jning nv äggen .
Oct intressanta med denna uppgifts- och
arbcisfördel ning l'llr all fJäderfäaveLsförenln~n som iclocl l förening efter hand fann
det mm11•1ig1 au iYllf upptrada sorn försa\juings0rgan på åggmul'knadeJl, i synnerhet
sedan Slllu;bidrag börjat bevi!jas. Försök gjol'dc,; dock tidigt att sh,t ta a,'1'll mo,d agenter på
Stockholrnsmarknaden om försäljning av
medlemmarnas ägg men det fram~lod $113rl
som mer angeläget atUtifTlulcra ullkutnsten
>tv lokalt förru1 kr.ide kooperallva äggförs~jn ingsförcn;ugar wed direkt ansh,ming ti ll
cxpor1.löreni11gar. Dessa måsu, - för alt nå
några rnsulrnt -Or!,'llniseras från lokalplanet
och ku111 i vissa landsdelar att bli täm li!(CO
ftaiogångsrib, Uppbyggnadeu av de lnk,1la
åggltirellingarilai Skåne och S~ral)Qrgs läu
med ågg<:Xt)ortföreningama som den naturlig-;i. ö,,erbyg~aden korn alt bLi den moddl
som rekommenderades för )lela hu1d111;

I kombina1ion med det-av S.1\.F..F. år 1903
Tnregisu·cradc ,,ggmärket som kvalileLSgaranti antogs erforderliga stadg.,ånd,ingar
i förbunde1 och nya stadgar för åggl'ör$1iljni ngsföri,nin,r,trna infördes. Den.1 arbete
utfördes mellan ~ren 1907 och 1911. Flera
av cle ideella länsföreningarna rapporterade
ocks! årligen bildanclet av koopc!rativaägg-förenl11gar för försaijni11g av ägg som en av
de viktig-a.,te arbetsuppgifterna. I en cirkulärskrivelse uppma nades samtliga l:insföreningarau f(,lja denna moddL Som en fomäuning
på dena arhc1c a11Log S.i\ .F.F:s f<jrvaltningsutskutl ,tnder krigstiden 1914-l8Tiktlinjcl' för
att inrätta fler exp<;rtföreniugar, genomföra
intensivare fötenlngsagiullioJ1 sam LaLLhilda
en rik$um fättande exportorganisatiou !ör

helå landet med eget inregistrerat mfi r ki:
samt en förstärkt törelsekapital..,.
När det gäller spridni ngen dit,,• anslutningsgradcn had Uklwl med lidlgan: fcmårSmedcltal utrålmats torde tre årun l910,
l920 och 1930 men i detta full saus i l'el3tion
t)II /0/0{(11;1,u,/et bruk11i11gse,1het.rvid resp. tid-

punkt. Detta f0rfäranc1e har

;\tUiGlLS

mest

dittvi~~nde for denna förcningstyp, eftersom

F'igur Vll:6, F'J-idcrfbvdsförenirt,gar- l,-9$0 i lån med deu högsta anshun.ingeu (övtr 3 proc~t).
Vårul1!1' ~iataocb M.a:pt,u =:u1lal rncdJ1.11:t\mlit.r, hOgc-r d.~ln vcl1 linje- proc, :111,;luming.
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många icke egentliga jordbrukare, som
lägen hetsägar e, småbrukare m .fl . fram
under 1900-talets första årtionden höll värphöns e ller andra fjäderfän och levererade
ägg. Samtidigt sträckte sig dock intresset för
produktionen över hela storleksskalan av
företagare/lantbrukare . Två län saknar hela
den studerade tiden uppgivna föreningar på
fjäderfäområdet, nämligen Jämtland och
Norrbo tten. För 1910 noteras en genomsnittlig anslutningssiffra för landet i sin helhet på 1,8 procent, för 1920 2,2 och för 1930
2,3 procent (grundtabell VII: 11 ) . Någon
stor produktionsgren var följaktligen inte
fjäderfäaveln och äggproduktionen under
denna tid, i va1je fall inte som återspeglas i
form av någon omfattande föreningsbildning. Figur Vll:6 visar situationen 1930 för
de län som hade högre a nslutning, d.v.s.
över 3 procent. Av övriga hade åtta län lägre
anslutning än 2 procent. Högsta anslutningsgraden h ade sjunkit till 6,4 procent

och gällde Blekinge. Absolut sett ligger
Skaraborg (988), Kalmar (813), Kristianstad
(730) och Jönköping (729) högst men talen
är ä nnu så länge som framgår ganska blygsamma.
Av de nyss angivna och rekommenderad e
åtgärderna kom på grund av krigstiden inte
särskilt mycket ut just då men de visar a tt
man redan vid denna tidpunkt h ade ganska
klart för sig vad slags å tgärder som krävdes
för att bemästra problemen på äggm arkna-

Plymouth Rock
* Afvelshönseri. *
r--.,

-

Under detta år kommer jag
från min hönsgård att försä lja
prima afvelsägr; efter
Hvlt Leghorn, 3:ne gårdar. Importerade tuppar, 20 öre Jll' s t.
Houdan Importerade 30 öre s t.

'']
''!

försäljer afvelsägg af:

Afvelsägg, efter den från
Wirkvarn sommaren 1902 inköpta Pl.-Roek-slammen,
försäljes till pris af:
Kronor 3: 50 pel' dussin .

Hvit Leghorn, 20 öre pr st.
Peking-ÄndeP, 25 » ,, »

Efter utvalda, extra fina djur.
Kronor 5: - per dussin.

Toulouse-gäss, 1 kr.

Ägg efter /902 ål's kyckl.

Sjötorps Hönseri
Fina Afvelsägg!

D-~

»

•

Af höns odlas Leghorn utcslutanclc. Peking äro ovanligt
stora och Gässen af fullkomligt
äkta typ.
Sjötorps G å rd,

Kärda.

Forsby Gård,
Forsby, Kimsta.

Kron or 2: 50 per dussin.
Efter d en 1 Juni lämnas å
dessa priser 20 % rabatt.
r mån a f tillgång säljes elt.
fåtal unghöns och tuppar.
Obs . !

Endast denna ras.

Agg a[ Pekingänder 25 öre st.

Ådö pr Bro,
Det var ett flertal olika raser sorn uppföddes och avlades fram av fjäderJäavelsföreningens rnedlemrnar; friirnst genom spridning av avelsägg. På
bilderna dels de vanligaste hönsraserna Hvit Leghorn och Plymoth Rock,
rnen ägg såldes även av I. ex. Pekingänder och Toulousegäss.

C. F.I. 'Camm.
Rikstelefon.
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den. Riksföreningen och länsföreningarna
koncentrerade sig på de allmänna och generella resp. speciella lokala villkoren för yrkesutövningen medan affärsverksamheten betraktades som en särskild gren som fordrade
sina förutsättningar. Riksföreningens stämplings- eller märkningssystem fö1- äggen för
att främja kvaliteten och en i övrigt riktig
behandling av dem som färskvara var dock
påtagligt nyttig. S.A.F.F. ställde sig genom
äggmärket som ett slags garant för att kvalitetsmässigt fullgod vara levererades. Den
marknadsmässiga sidan i övrigt i samband
med äggföreningarna behandlas vidare i
avsnittet om avsättningskooperation senare
i framställ ningen. Föreningen har även blivit föremål för en ingående skildring i olika
avseenden i den nuvarande tidskriften Fjäderfä i samband med firandet av l 00-årsjubileet 1998. Av artiklarna i jubileumsnumret
är främst 100-årsartikeln av intresse i detta
sammanhang.(;6

Det samlade produktionsområdet
Det kan föreligga ett visst intresse av att se i
vilken omfattning produktionsföreningarna
sammantaget hade spritt sig och accepterats
som instrument för förbättringar i produktionen på gårdarna. Därför har en sammanräkning gjorts av samtliga de på animalieproduktion inriktade föreningar som nu
redovisats för de tre mättillfällena 1910,
1920 och 1930; dock har fjäderfäföreningarna inte medtagits i detta sammanhang på
grund av avvikande beräkning; de spelar
också som framgått, en liten roll totalt sett.

Sammanräknade antalet produktionsföreningar blir som framgår av tabell VII: 11 ett
imponerande antal fram till 1930; redan
1915 är de emellertid en bit över 3 000, vilket
antal sedan reduceras något under krigsoch krisåren, men sedan åter raskt tillväxe1:
Så långt kan siffrorna anses tämligen entydiga. Vid sammanräkningen av medlemskap
i flera föreningar måste dock observeras att
dubbel räkning av individer kan förekomma.
I det här aktuella sammanhanget är sådan
mest trolig när man räknar samman medlemmar i tjur- och kontrollföreningar. Något
siffermässigt mått på denna dubbelräkning
har dock inte kunnat åstadkommas. Man
kan räkna med sammanlagt an tal medlemskap men vara så pass medveten om risken
för dubbelräkning att man tar vederbörlig
hänsyn till detta vid helhetsbedömningen.
Figuren visar situationen på det samlade
produktionsområdet totalt år 1930 med
högst anslutningsgrad till produktionsföreningar av olika slag. Det bör observeras att
dessa siffror avser sammanrälmat antal medlemskap inom produktionsföreningar, d.v.s.
samtliga djuravelsföreningar och kontrollföreningar med undantag för fjäderfäavelsföreningar. (Procent av be över 2 ha). Vad
som särskilt kan noteras är de höga både
absoluta och procentuella anslutningstalen
för Södermanland, Kalmar, Gotland, Kristianstad, Halland och Kopparbergs län. Det
totala resultatet av sammanräkningen framgår av grundtabell VII:12, nämligen att antalet medlemskap totalt sett 1910, 1920 och
1930 var resp. 27 000, 62 860 och 93 680.
Sistnämnda siffra ger en procentuell andel
på ca 30,5 procent. Övriga mer detaljerade

Tabell VU:11 . Produktionsföreningar, antal föreningar totalt 1910-1930*.

Föreningstyp
Tjurföreningar
Kontrollföreningar
Hingstföreningar
Svinavelsföreningar
Fåravelsföreningar
S:a produktionsföreningar

1910

[915

1920

1925

[930

906
631
94

I 466
768
216
634

l 631

3 084

1 259
558
372
658
108
2 9.55

I 743
859
280
816
252
3 950

2185
1 224
247
I l27
290
5 073

*) Ej fjäderfäföreningar. Källa: Lantbrukskalende rn 1908/ l 0-1932 j ämte resp. grund tabelle r.
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..
_f'tgnr Vll:?. Ah:dlenlskap i produklJonsföl't!niogar t01alc 1930 i Lin med hög an.dutning (bvcr 30 pro·c .).
Vå.ruter .4:aJ~, och tl:..pl:w • :i.mal medlcu1skap. högt, isk~l::i oC'h U1~jtt0-"' proc. amluwing.
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Killor HUIJ:Jt'ISk ~1,viJlikjörS&NYW /1 ll,htll OB 1 Dl'/, OIN1 /.J1111hn11fsAalcnd,m J'JtJ,'f- J2 oth grn1;dtl.Wlll l71:12.

iakttagelser kan göras i ausluming all gn.mrltaliell Yll:12 och det därav framställda diagr~m ,met ova n som illustrerar la.u med hög
anslutning 1930. Som synes har amale1medlem~kap öka1 till över 30 pnlcr.ol i sammanlagt 12 län, Norrbout n ligger så högt som
47,8 procent, vilke 1 främst beror på liine,;.
högn siffror vad avser [jurföreningar. En
påfullande ston anta i län i övrigt t9 st) ligger
i intervallet 20~10 proc~nl.

Flera av dem har även andra masklnet såsom
halmpress och åJ, g0äkL IJ ämlland hade förcn il,garna utom tröskverk även såg och i clr
par fall även kv,irn."' (Se även SOS. Koop~raciv verk.~ainhet 1908-35.)
Dessutom före kommer fö reni ngar för
and ra ändamål som t.l!x. anskaffning o~l,
geme nsam. dri.fLav frörensruugs- och andra
sortel-ingsmaskine.- liksom för stenkrossar
och cirkelsågar. Enligt ~UOiir s;un tJiga dessa

Tekn~kaproduktion~

såg- uch kvarnföreningarna. ibland i kombination med clkraftwrk, va11ligas1 i Norrland
o~h norra Svealand. Av toialL 123 föreningari hela lander 1921 fanns l 08 sadana från
Kopparb<:r~ län och non·lll.'"' Om \'.lttenfall
fanns kw,dc des~a oft.1 utoyajas geme nsamt
för byarna i lör~ningsfo,·m; vauliga.st Lorde
dork vara all kombinalionsföretag av denna
,yp drevs som enskilda företag. s.,dan läng1
tillbaka var d ock de gamla s.k. sk,•a l,kvawa.rna van liga i alla Sveriges bygder. dä r en
mindre vauendrag kunde p.resiera ,;,I myck,
CL kraft all det riick1e för driften av ell par
kwrnstcnar,
MeUanhandssakkunnige redovisar 1920
ett medlemsanml på ,mall 6 l 8\J i 118 kvarn-

förenln~tQJTUer förij11.i11gar u.p.a. l ö,•rigt är

fö1-eningar 1n.m.
T~öskve,~- Ofil andra mask111fore,1.i11gm· redovisa. Ö\'crhuvud tagel dåligt j ~krifw rmL
Uppgilicr linns dock främst i 1-l. j u hliu
Dannfells utredning från år 1922 sam1 i
M«llanhandssakkunniges 1abeiler avseende
I 920. Den sena.res siffror förefaller dock i
övtigtofullständigare äu HJO:s. l söd ra Sve1ige är de redovisade tröskverksföreningarna ,-an.Ugast men även såg- o th kvamtörc.ningar förekommer. Av de av t~JD uppgivna
57 trösherk$förcn,ngai-na 1921 oppges $~
nnmts i Kalmar, Kristianstads <x:h Malmöhus
län medan Kopparbe rgs län svarn.r för 13.
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och sågföreningar men även denna siffra
torde vara osäker. Stensgård uppger också
e tt antal föreningar av denna typ, dock inte
fördelade på o lika landsdelar, inte heller
medlemsantal. År 1929 skulle d et ha funnits
totalt 1 033 tröskverks-, 50 kvarn-, 51 stenkross- och 214 sågföre ningar i landet. 69
Alla dessa siffror är dock troligen mer
eller mindre osäkra på grund av den bristande kartläggningen och statistiken. S.-O.
Olsson anför att tröskföreningarnas storhe tstid är m ellankrigstiden framför allt i
södra och mellersta Sveriges slättbygder och
att deras antal förmodligen var flera tusen,
vilket dock inte bekräftas genom här tillgängliga siffror. Olsson kvantifierar på ett
enkelt sätt huvuddelen av den tidiga tröskverksutvecklingen genom att ange antalet
levererade tröskor och lokomobiler från
de svenska tillverkarna för tiden 1870 till
1915. Tröskverksföreningarnas utveckling
tog riktig fart under och efter första världskriget i och m ed eiföreningarnas tillkomst och
utbyggnad. 70 Som föreningstyp kan dessa
behandlas både som produktions- och anskaffningsförening. Olssons notering utgör
i sig e tt talande exempel på vilka forskningsområden som här ligger "för fäfot" och vars
material riskerar att fö rsvinna eller redan
försvunnit på grund av det bristande intresset från såväl be rörda organisationers, elbolagens som forskarvärldens sida. 71
Som det mest allsidiga och intressanta
exemplet bland de lokala serviceföreningarna för de gemensamma produktio nsbehoven omnämner Mellanhandssakkunnige
Hebylantmännens såg-, kvarn- och tegelbruksförening från 1917 i Västmanlands län;
även HJD uppmärksammar denna före ning.
De sakkunnige skriver följande om dess uppgiftsparagraf, vilket här å terges in extenso:
"Denna paragraf torde vara något alldeles enastående i stadgar gällande för ande/sjörening,
upprättad av jordbrukare här i landet. Själva
ordalydelsen framhäver så tydligt som helst, att
man syjiat längre än till stundens fördelar, så som
det höves en andelsforening. "
"Att så som jordbrukarna i Hebytrakten sammanföra på en central plats mejeri, slakteri, kvarn, såg
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och tegelbruk samt all gemensam inköpsverksamhet synes vara mycket lämpligt. " 72

Några udda fdreningstyper
Bland mer udda organisationstyper kan noteras ytterligare några olika fo rmer. En form
som enligt HJD förekom endast kring Siljan
i Dalarna var vattenledningsföreningar. Bok/öringsföreningar förekom i viss utsträckning
i södra och mellersta Sverige men avlöstes
efter hand av hushållningssällskapens bokföringsbyråer samt från 1917 snart n og av
Lantbrukssällskapets d r iftsbyrå. Anledningen härtill var att denna verksamhet m ed förde l bedrevs på mer renodlad konsultbasis;
en benämning som dock knappast användes
under de nna p e riod. Statsbidrag utgick
dock via hushållningssällskapen till såväl
föreningar som byråer varvid staten utfärdade vissa regler för deras verksamhet. En del
föreningar drevs dock som ideella eller ekonomiska föreningar utan bidrag, vilket innebar oberoende av de statliga bestämmelserna. Av andra typer före kom betesföreningar
eller sambeten som H. Juhlin Dannfelt r edovisar 6 i Malmöhus och e n i Örebro län. 73
Dessa torde dock ha varit åtskilligt fler,
främ st i Norrland, m en aldrig blivit föremål
för någon samlad redovisning. De norrländska fäbodsarnfälligheterna kommer inte heller
med i någon statistik. 1 motsats till i t.ex.
Schweiz blev denna föreningsform aldrig
betydande i Sverige trots förekomsten av ett
ganska om fattande fäbodväsen; enligt en
obekräftad uppgift skuUe antalet fäbodar ha
utgjort ca 20 000. 74
T. J o hansson redovisar för 1910 bland
befintliga servicekooperativ 32 vattenl,edningsfdreningm; 8 telefonföreningar och 17 gatu- och
renhållningsföreningar, några av d essa skulle
möjligen kunna sammanfalla med d e redan
n ämnda. 75 Några mer utförliga uppgifter
om lokala vägsamfälligheter och dito föreningar m.fl. framgår dock inte, vilka m åste h a
o mfattat ett betydande antal över Sveriges
vidsträckta landsbygd. Men då befinn er vi
oss utanför området fö r den föreningsgrupp
som vi här kallat produktio nsföreningar
m ed anknytning till lan tbruk. 76 Med den

mode rna utvecklinge n nyttjades dock vägarna alltmer av a ndra parter och bönde rna
klagade länge över den orättvisa belastninge n ifråga om vägunderhållet. Från 1895
övergick ansvare t till nybildade vägkommuner, byggda i geografisk me ning på den gamla h ära dsinde lningen . Andele n enskilda
vägar är dock alltjämt betydande; så sen t
som 1991 ca 283 000 km, varför här finns
ytterligare ett före ningsområde där bönderna se dan länge utgjort huvudintressenter
och dito an svariga.77

H ushållningssällskapen som
agrara intresseorganisationer
Det sista decenniet p å 1800-talet och 1900tale ts första ko m att i ganska sto r utsträckning präglas av att hushållningssällskape n i mo tsats till de t "gamla" fö rh ålla ndet och
bland alla sina övriga insatser - kom att på
olika sätt främja mindre jordbruk och inrä ttand e t av små bruk. U nder sällskape ns
första tid fram till 1880-talet var det som
tidigare framgått i huvudsak de större j o rdbrukarna som i stö rst u tsträckning utnyttjade
o ch använde sig av de ras utvecklingsfrämj ande aktiviteter. Även sådana grundläggande åtgärd er som state ns odlings- och skifteslån m .m. togs i första hand i ansprå k av de
större j ordbrukarna, bl.a. beroende på deras
deltagande i sällskapens verksamhe t och a tt
de därmed också var bättre info rme rade .
Bland a nna t var detta en av orsakerna till att
bönde rna i geme n p å de tidigare stadie rna
ofta var avogt inställda båd e till sällskape n
och till d eras "herreb eto nade" fö reträda re.
Gen o m småbruksp olitiken före och efte r
sekelskiftet oc h genom att bl.a. sällskapen s
olika aktivite ter ledde till fram gångar ijordbruksproduktio n en utjämnades öve r tiden
dessa m o tsättningar, vilke t också å terspeglas
i e tt ö ka t antal "vanliga bö nde r" som ledamöte r / m edle mma r i sällskap e n . Sålunda
ökade m edlemsanta le t från kn appt 22 265
unde r 1880-tale ts första år till ca 24 400
1890, 37 130 å r 1900, ca 66 960 år 19 10,
124 260 år 1930 och sl utligen 137 300 å r
1931/35. Ökningen fram till 19 10 var 2,7

ggr, vilke t antal som syn es åter nära fördubbla des fra m till 1930 (Faktaruta Vll:l och
grundtabell VII:1 3). Detta innebar också att
den "föreningsmässiga karaktären" stärktes
samtidigt som de n halvstatliga/ officiella prägeln i sällskape ns och gille nas ve rksamhe t
avtog. I Historisk statistik för Sve rige Il finns
sammanställningar av sällskapens medle mm ar 1882-1955, där antale t anges vid slute t
av resp . 4- och 5-årsp eriod resp . för vissa år
varje enskilt sällskap. 78
Så sent som 1930 var sålunda sällskapen
a lltjämt d en m edle msmässigt stö rsta jordbruksorganisatio ne n i Sverige och ka n i enlighet m ed a nförda definitioner - och bortsett från d eras fun ktion som ett halvstatligt
och i viss m ån administrativt organ - be traktas som e n övergripande och allsidig agrar
paraply- eller intresseorganisation unde r va rs
h ägn fle rta le t övriga agrara fören ingar av
primär e ller sekundär art skapades o ch
un derstöddes. Hush ållniogssällskapen och
deras leda re och exper tis fungerade så långt
fram i tide n som paraplyorganisation främst
för produktionsföreningarna och även som
tillskynda re av kooperativa organisationer
fö r flertalet andra ändamål. För att på liknande sätt som för övriga fö reningar få en
bild av sällskape ns rela tiva ställn ing och utveckling h ar en sammanstä llning gjorts av
de ras m edlemsantal även på länsnivå samt
uträknats anslutningen i procent av antale t
brukningsenhe ter över 2 ha åker. Resultaten
to talt och genomsnittligt samt länsvis för d e
fyra tidpunkterna 1890, 1910, 1920 och 1930
sammanfattas i grundtabell VII:13 och illustreras i följande figu r VII:8.
Diag ramme t ger bilden av hushållningssällskape ns omfattning i fo rm av gen om sni tte t av a nta le t ledam ö ter / m edlemmar samt
m otsvarande p roc. a nde lar under tide n
1886/90-1931/35 i femårsintervalle r. Bryte r
man p å så sätt ned de nyss angivna 1-ikssiffrorna på resp. län eller sällskap blir intrycket av masso rga nisatio n blygsamt under tide n
fram till 1900. För tide n dä refter är m edlemsökningen myc ket stark, vilket också förmodligen beror på att sällskape n under d et
senare skede t fick en friare anslutningsform
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FAKTA.RUTA VIT:l.
Översikt över busbAllningssäl1$l<apeD$ ledamöter, gillen, ekonomi m,m. år 1882.

Läo/lmshållnings$;i llsbp
S,ocU,olm
Uppsala.

Söderroanl.uocl
Östergötland
Jön~öl'ing
Kronoberg
Kalmarn:a
Kalmars:a
Gotland
Blekinge
Kristianstad
Malmöhus
Hafäu)d
0o•ebotg o lloh,,s
~vsborgs:a
Alvsborg n:a
Shraborg

Antal avd, Antal ledan:,/
gillen m.m. medlern.mar
17
l 'I
8
15

1 )35
I 247

D:o i lörvalt- Kr"av bränn- Summa tillningsuukot1
vihsunedel
gånf;lar,k~
18
21

427

]3

caJ 000
c;i,6()9
321
353
J 015
176

10
JI
1$
8
15
l2

19

783.

]l

5

ca800
I 982

]3
22

427

17

9

6
4
7

13
8
7

'156

17

325
544
471
1. 572

17
20

274. 749
78586
58 215
40196
167 497
10/i 434
151 6-06
6982
163 605
134523

10 4.12

3? 381
7475

33901

19 842
89 243
28536

15

26

536

21

622

8
9

326

22 265

35-l

861 475

Il

22

8

490

15
10

ö

64(1

13

Ko1,>parbetg

26

8

Cävlelmrg

16
39

Summa:

67 393
19512
14 243

1332
2 25&
J 718
I OO()

])

9

NQJTbottcn

8885"6
138 106
209 2,J?

138 518
11.1878
23 254
46072
30169
29 267
43 917
25 790
33 285
32734
8 740
12 lOl
10 319

\)

Vårmlantl
Örebru
Väs1manlann
Västernorrland
JämrJand
Vfisterbotleu

l9 7.14
3711 16
34 263

IQ
12

329 3tl
41268
201 999
156 706
93 241
1116820

3529 :HO

320 764.
113068
252 348
114017
33993

2'749'11
96679

Kli/la, KSµIT11:r 5.. Ät 1883. 1882''iir ,kl forsla. /fr for vi/kl/I ·rtl.t$il uppgijlzr f1n11s sammansUill,lnfdr
sqml/iga l•ushliUnin~ä/1$/u;f>, "),~om t1Q/n'<tl.t iirfetgi<kS,,t:rigt m1<kr 1870-iakt 1;)/ bronim $Om va/ulq.

uum imsllsförb\rande, vilket tidig-.u-e var den
vanliga formen. DN som i övrigt är påfallande iiT au flera lån, som delvis llppvisar bl)'gsamma siffror ifnlga om få re ningsa,~slut•
,·,ing, ligger högt i anslutning till hushållningssällskapen. Detta gälle r bLa. Målarläne n och geoomgåe11de Norrlan dslä nen,.
som figu r Vll:9 visar.
Diagrammet visar ansluLOingen 1930 för
de 12 län som hade mer ä n 40 p r ocenis anslutning. Då hade utvecklingen g-:itt från en
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antal av <1ntlast sex över 15 procen t 1890. I
gnmdtabelleroa Ilar non-a och södra hushållningssällskapsd elarna i Kalmar och Åh'Sborgs län sa.oirnauräknais till länssiffror.
Som nä rmaste förklaring till talen över 100
procent (Nonbo tten 1920 och 1930) kan
man utgå från all e tt tämligen stort anllll
icke jordbrukare och jordbrukare med gårdar med mindre än två hektarå kervar medle-uunar.

Figur VU:8. }tushlllningssill'ikapcn 1882-1935, autal ledarnöttt/ medlt":mma:r och proc. anslutn.ing totalt vid olika
tidpunkter.

Hög~r &kala oc:h st.apla1 =--antru led,/medleino1ar, vän..•ncr .skala och Hitje ., proc. amlutnfog.

140000

50

120000
40

100000
80000

30

60000
20
40000
10

20000

O 1882/1885

188611890

1896/1900
•

1906/1910

LedlmedL

1916/1920

192611930

193111935

0

._ Procent

Källod(SUT <:r J dr 188) 0<11 189(/, Huto,uk Slatislik för Svmg, /I. Thb.
F<ir 1880.tal.tt Jo,i«ggt:T rj siffror pd ,m1nlrJ. lm•k,tlngm1hrttr.

f: JJ orh grundlab<ll V/1, H.

Figur V0:9. MWJe1nmar/ ledamöt~r i HS 1930, lim med bög aoslutnfog (40 proce,tJ eller mer).
V5n$.tcr skala odts-taplar .. -anmJ med.l,/ 1cd.• höger sb .la och li'tticn -= proc;. ansllttning.

140001~ - - . - - . . . . - - ~ - - ,c - -..---r----,-- ~- - ,- -. - -~ - ~ ,~

80
60
40

0
stocl<• Uppula öster• Kalmar Malmö• Gbg o Ör9bro Koppar• Glvle•
hus Bohus
berg borg
holm
gölland

•

Medlemmar

Jlmt• Vlster• Norr•
1·a nd
botten botten

T Procent

KiilW: Hilt(YlisA.stalistilt /f taNU 013, Dl 7 ()(:111)18. KSU1' 181JJ, 189{! «i,,K,mgl, Lo,i!broJu.f.l__yrtl.urJ.S bträttrl.st"cr 189019)0, JIJ.kt,sntla VII:/ ochgnmdlttbfllWl:14.
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KAPITEL

VIII.

Huvudgrupp 2-Anskaffningskooperation

Huvudgruppens föreningar
Till denna grupp kan i princip hänföras
organisationer för anskaffning av olika produktionsmedel såsomjord, kapi tal/kredit,
insatsvaror och förnöde nhe ter, energi, vatten o.s.v. De föreningar som vi inte känner
igen från dagens situation är i första hand
egnah emsföreningar och torvföreningar, i
någon mån också elföreningarna, eftersom
de i dag i stor utsträckning hunnit avlösas av
de stora kraftbolagen och kommunala elbolag. Elföreningarna har också i den officiella statistiken redovisats som konsumtionsföreningar, vilket de inte är ur synpunkten
elkraft tilljordbruksdriften; i detta avseende
är elkraften ett produktionsmedel. Föreningar som med dessa utgångspunkter kan
hänföras till gruppen omfattar följande:
1. Inköps- eller lantma nnaföreningar
2. Egnahemsföreningar
3. Torvföreningar
4. Elföre ningar
5. Hypoteksföreningar
6.Jordbrukskassor.

In köps- eller lan tmannaföreningar
Som de n viktigaste organisationsformen
inom denna grupp behandlas inköps- e ller
la ntmannaföreningarna först i ordningen.
Utgångspunkten för framställningen är
beskrivningen i föregående kapi tel av den
begynnande organisationen av lokalfören-

ingar under 1880- och 90-talen som tidiga
övergångsformer från h ushållningssällskapens inköpsnämnder och mer eller mindre
tillfällig inköpsverksamhet av lantbmksklubbar, ideella lantmannaföreningar, mejeriföreningar m.fl Till utgå ngspunkte rna hör
också de frågor som ställdes i slutet av nämnda kapitel om varför infor mation och opinionsbildning kring exempelvis inköpsföreningarna varit så tunnsådd före 1890-talet,
bl.a. från Lantbruksakademien, under detta
ekonomiskt tryckande skede och då de nya
produktionsmedlen i form av handelsgödsel
och kraftfoder mer allmänt hade börjat användas.

Akademisk ställning ingen jordbruks-

favör
Av tidigare avsnitt har framgått att kooperationen som ide och socialt/ ekonomiskt experime nt var både praktiserad och dokumenterad på o li ka h åll i den europeiska
omvärlden redan från 1840-talet och framåt.
Likaså fanns en tämligen modern förespråkare p å högsta akademiska nivå i Sverige
från mitten av 1860-talet, nämligen professorn G.K. Hamilton. Denne var, som tidigare noterats, verksam som professor i Lund
under lå ng tid men utsträckte tyvärr inte
sina bu dskap till att gälla även jordbruket.
Därtill var informatione n om kooperativa
arbetsformer i andra länder känd bland de
mer välinformerade och aktiva redan från
1860-talets början eller tidigare. Det fanns
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naturligtvis också fler ~nskilda språkutbildade personer i fra msl\ju le o s1ällning inom
jordbruke t som redan tidigare sufä,r b~kantskap med och föm1 udligen haft 1Jllfällc läsa
om ,.ex. Rochdale-föreningen i F.ngland, de

Ly.ska kreditförcu.l11gan1 aJ C .K. H;uuiJtons
rörelåsnfagar e ller tadel av C.E. Ljungbergs
och andras kooperativa s krilt<:r. En m• dem
va, förmocUigeu den tid1gare nämnde broden1 H, Hamilton d.ä. so m avlämnade sin
motion om ··konsttrntionsförcningar'' i Skaraborgs låns hushall,1ingssållskap reda,1 1880,
Men även om han stod 11iira broclem/ p ro•
l'es,;Mn Hamilton släktmäs:;igt hade imple•
me nteriogeu i de 1rn fall iindä tagit d rygt J5
år efler det au brodem höll sin lorel.å sningsserie i S1ockho lm vid m itten av 1860-tale , .1

År J 889 kommer )'llerUgare ett ieckeu på
den fortsaua sprfdni ngen avcle koopern1iva
kunskapema in,,m d ~Lledande skiktet och
förmodligen också i någo, "ida re k re1~ar.
Dc u.a åt ( 11:'$ 9) håUer H .Juh lin Dannfeh.
(då rektor vid Vassbo fa,1tb1 uk,skola och
sekrewrnre i Ko pparbergs läns hushållnings-

,;ällskap) CLl föredrag i Lantbruksakadt:mi~n
över åLuuet:

..Är 11,,. ~(1qw1,11u/u(11,,,g

ef 1on.l./Jrulum ,~ for

_gem,111Samt /1,kPp CJ(./1 konJmlJ u.f fu,for- orJ; glirl)wlg."lmthm duu1t111ri~htJiii'ddahtig 1'U'/1 lu11'1,1 l1i'ii
f 11 h k,m ,lm

I.u1fllll c1rwri},u'JsT'

Detta förec;irag :lr cmellen;id 1nie bevan\t :il
eftervärlden vilket kart för'<lhkda fu~g~tcr.ken om orsaken hån ilI. Därem ot linns från
samma tillffllle ett b idrag fnln de11 p1•.tk1.i~ka
verkli!:(heLen, niimligen frä n Tierps 1~111mannaförening i norm Uppland. som rf'dan
refe.i.•e-rt1ts.1.

Två faredrag- lvå .synsätt
Blan d dem som sent omsider ef1enräde:r
t-larnilton som kooperativa fbrkunnare på
lambn,ksområdet i Sverige rnårks bl.a.j. von
Eugeström, ➔•mm håller siu föredrag i maj
1896 me n som p11bliceras i Lambruksakademicns Tidskrift först i början av 1897.
En a,111a11 akade miker i lhtnskju ten scilJ•
ni ng, som också bid 11u· till infom1a tions-

Jo r-MN Oso.R T HF.Qncnt vo·~ E NC.ES'f.'RO'M

(1844-1938) ,-ar jlllis1 och n31ionalekon(lm. von e.bedre,rsioaju1•idisk_a Sl\1dier i
Uppsala. hle1• ,,ce här-atlshi1vcHng 1870 och
tjänstgjorde under tang lid i h'ovrått och
dcpartc.rocn1 sa,mts.om regiSLratOt' lju,stJ1iekanslersätnhe1.ei . Hans lnu·es.,~n låg ernellc.rtid .ål Järarl1åUcl oc:h 1875 blev han latare i 1.fäUunalekonom i vid sl.og$it1St.i nJtec
sam, senare också i laglnrnskap. Med stod
av allmänna medel företog ,•o·n
IR8 I en
,·esa 1ill r,~mkrike, Tysldancl och Öst~rrike
fö.r ~tudiu,o av lagstif1ningsfrngor inom
lantbru\ .och skogsskötsel. Från 1896 kalla•
des von ---e. som lecJruno1i Lancl, ruksa.k•HJe1nie,; och ljiinstgjOt'clc 1912-24 som Akadcrule11s kamrer. Ha□ publicerade sig i o li ka
ämnen som c.cx. "Spannmålshancleln i Sve-

e.

rige under 171)0-!Jllet" och ':Jordegcudoms-

förh:\llandcna tmder 1700-t.aler'. Når han
vid 94 års å lder a,~ed \,arh,rn Lambn,ksak"•
demi.cns äldsl!: ledamo t. (Sve'1Skl 8io~f1~kt Lexikon band 13, s. 1)5Y ff. Jfr Os,erman 1982.s. 46) , •:-

28(,

•

J'ONTOS ERLAND ~~O~RSSON rwu.a~CK (1850-

1928) ,•ar professor i historia och .statskuilskap vid Lu1lds uni,ersiLc~ qessurom kon~•nr~liv.p<>liliker och ledamol av riksdagens
l ~a ~amm:tr~. F'. representerade cnligr
Nationalcncyklop<:dht en progrcs,;i" k611.scrvatism, vilket ock.så framträder i hanSS.)'ll
på föreni ngsvåsendct. f: var en må:ng,;idig
person med omfattande engagemang inom
såväl vetenskapUga, eko.n omiska/föreiagsc
111iissigasom politiska områden. Tiden f"\n
1889 fram till sekelskifrc, ulgjprde högsom·
marnn i h;111s ve1enskapliga och a.kacl,emiska hana. Han skrev eit flertal Stud ier i olika
ämnen, var hög, uppskallad som för eläsare
och s,c:miuarieledare och inlog som Vet.en•
skapsn)an Cll ; hög grad nära position rill
den praktiska politiken. (·fan betraktade
också ~n politi$k karriär s,,m den namrlig;,
loppunklen på sin bana men fick på sin
"cömbcstroddµ scig" på vägen dit och tmder
sin akti\!"d tid söm politiker erfara ml'µ,ga
besvikelser. Fran 1892 och ri11 år framåt var
han Aera gånger på tal ovm kattdida1 till eLL
förstakanimarmand~u men blev på olika
sätt förbig-.\ngc n , Föm 1902 bkv han "111-;nld
i fÖJ'Sl? kamma1·en som n:pre$cntanl r01
Cötcbo,·gs och Bohuolii,1 och blev 190S
Jeda1not.1:tv kunsdtuli9nsurskollet. F. var en..
Tigrcgen uppfutm ingkon sen,aliv i politiska
och 1a(likal l sociala frågor, vilket meclf'ördc
au Ltau sQm nera högt mcriu:rade v,eLen ..
skapsmån inte vann den uppska\111i11g frl11
konse,:vativa poli tiska kre1sar, som halls
mtr1ter mo1i,,,rade. I okwber 1905 unal.ldc han t•.:X. -'l1 h~1 kände rner glädje än

sp1iduiugen ä,· prnfi:ssor P. Fahlbeck, som
talar vid den nordiska larubrnkskongrcssen
i Storkho lm 1897. V i sk,ill 11iir111ast s1älla
d,~-,alöredragmot ,'ll1andra och därtill foga
några reflexioner.

Tal om socialism misstolkas

J. von Engeströl)l a,· e l'I budbärare a,· hch
annatslagim profcssorC. K,. H,u11ilton, u·ots
act föredraget hälls m,:i•än LrcLtio år senar",
ell,•rsexton år efter deLau 1-1. H ami11on d.ä.
är I8S0 mo tio nerade i Skaraborgs lä ns

sorg öv~,· unionsupplösningen med Norge,
Bland affärs- och fo retagsfnlgor med anknytning till lambrukc1 engagerade sig R
inom den sydsvenska bt-tsöGkerindust.rin,
där han ajiih• som o rdförande medvc!r~ade
ullko,ns«n av Svenska Sockerful,rik.saktieholagcc 1907. J)esslll()lll var F. aktlv
inom g ummiindustrin liksou, i ut\'e<'kland~t av det jii111 Liiindska företaget Handöls
täUs1ens• och vattenkJ-af,sholag och Fin$pong,, oie1allve!'ksaktiebo1ag. (Svenskt Biogr.uuskl lexikon, band l 4, s. 786 11'.). for.o:
.Å.\tröm &: .Lcvall, repro J. Lund/ Kil. ❖

,,d

husluilln i ngssällskap om •1<00s111m iousfören iogar·, Yi lkct förslag s,'\llskaper """ uyss
angavs qtks!I tog till sig.' Octta ge,· e11 föreställning o m pri,ccsscns Jä11gsamhe 1 inom

vissa eldar av etablisseman.get, dä,r

1.11an ju

e ijcst någo rlunda vii l behärskad<: med len,
L.ex. i form av språkkunskaper och läsförmäga. uch därmed också hade föru,sä1tnfng-.irna alt di1·e k1 frän 111 ländska skrif1er
ti llgodogöra sig n )•hecer och "l"' ideer. Oc
aktuella personerna inom släku.~n H amilton,
!ti.Om närmare pre~en tenns a,' Ost~tman, var
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veterligt hemmahörande ino m de konservativa och liberala kretsarna.
von Engeström är enligt föredraget i princip inte motståndare till de nämnda associationerna men hans uppläggning av föredraget syns vara anpassad till att han talar för
ett konservativt auditorium; hela hans syn på
föreningarnas existens, verksamhet och möjligh e ter färgas därav. Huvudbudskapet är
dock att lantbrukarna bör ta saken i egna
händer och använda sig av sammanslutningens möjligheter. von Engeström synes väl
underrättad om utvecklingen i Tyskland och
Frankrike; däremot synbarligen inte om den
danska som han inte relaterar. Förgrundsfigurerna Schulze-Delitzsch och Raiffeisen
ägnas tillsammans med kreditfrågorna
betydande utrymme. Detsamma gäller inköpsföreningarna för förnödenheter i jordbruksdriften liksom de franska "syndicats
agricoles",'1 som presenteras som ett mellanting mellan agrar- och inköpsföreningar.
Han beskriver också Rochdalesystem e t för
konsumtionsföreningar och framhåller dess
kontanthandel samt prispolitik och vinstfördelningssystem. Även produktionsföreningar inom djuraveln och samverkan inom
maskinanvändningen omnämnes.
Däremot är von Engeström skeptisk till
försäljningsföreningar av jordbruksprodukter, i synnerhet om de även medför förädlings- eller annan verksamhet. Ifråga om
spannmål är en förutsättning för verksamheten t.ex. att det finns tillgång på ändamålsenliga magasin. I Tyskland hade man
förmått staten att gå in med lånemöjligheter
för att bekosta uppförandet av förrådshus/
magasin vid järnvägsstationer för att underlätta rationell spannmålshandel och därmed
en marknadsmässigt god vara. ''Anspraket är
( dock) i sjelfva verket till sin natur socialistiskt,
då det går ut på uppoffring af statsmedel till förlag åt idkare afjordbruk" är von Engeströms
mening.' På mejeriområdet menar von
Engeström också att tillgången på billiga
handseparatorer resulterat i "att till sammanslutningen ej förekommer samma tvingande behof
som förut". Mejeriföreningarna lägger sig
dessutom obehörigt i den enskildes hand288

havande av mjölken liksom utfodringen av
korna. För den enskilde, menar von Engeström, uppstod därigenom ofta uppoffringar, som ej alltid stämde med hans pekuniära
tillgångar; man förstod härav att för eningarn a på detta sätt kunde tillvälla sig en makt
som inte varit avsikten. 6
Det långa föredragets många utläggningar i övrigt kan i och för sig lämnas därhän.
Det måste emellertid konstateras att von
Engeström i hög grad är inriktad på de
risker och svårigheter han menar förefinns,
dels för att kooperationen sammankopplas
med statligt inflytande, styrande eller bidragsberoende, dels för riskerna av främst
politiskt färgade inflytanden som de olika
kooperativa arbetsformerna medför; likaså
jordbrukarnas bristande kunskaper för verksamheten. Sådana sakliga invändningar och
påpekanden av svagheter hos den kooperativa arbetsformen kunde i och för sig vara
motiverade och även anföras som varnande
exempel från andra länder. Det som är påfallande är dock att han tenderar att alltför
starkt varna för riskerna för socialism/marxism i samband m ed associationssträvanden i
allmänhet. von Engeströms utsagor i dessa
avseenden misstolkades därför bokstavligt av
åhörare/läsare så att kooperationen uppfattades som ett socialistiskt påfund. Detta
framgår exempelvis av ett anonymt referat i
Tidskrift för Landtmän 1896, där referenten
uttolkar von Engeströms budskap så: ''Associationen måste ovillkorligen betrahtas sasom en
socialistisk ide".7
von Engeström intar därmed i sitt föredrag i Lantbruksakademien en hållning som
gör att han framstår som en konservativ och
kritisk bedömare av jordbrukarnas kooperativa samverkansmöjligheter; det finns inte
mycket av positiva utvecklingsmöjligheter i
hans synsätt. Intrycket blir därför att framställningen dåligt rimmar med de pågående
organisatio nssträvandena ute i landet eller
budskapen vid t.ex. de allmänna lantbruksmötena. Vid dessa möts allmänheten numera (som redan beskrivits i mejerikapitlet)
av skyltar med texten "Arbetande andelsmejerier" i jätteskrift. von Engeströms upp-

fattningar om andelsmejerierna går definitivt inte ihop med de främsta rådgivarnas,
t.ex. Lantbruksakademiens egna tjänstemäns
och de statliga konsulenternas, mejerikonsulenternas och många aktivajordbrukares,
vars budskap och strävanden sedan mer än
trettio år tillbaka gått ut på att genom kooperativa arbetsformer effektivisera även
småjordbrukarnas mjölk- och mejeriskötsel
med målet att uppnå förstklassiga exportprodukter för konkurrens på världsmarknaden.
Man skall naturligtvis inte förebrå von
Engeström för att han hyser dessa uppfattningar och farhågor. Han står därvidlag för
typiska tidsaktuella ståndpunkter som är representativa för det "konservativa etablissemangets" synsätt vid denna tid. I grunden
var de konservativa kretsarna allvarligt
skrämda av marxisternas målsättning att i
sista hand med våld förändra det borgerliga
samhället. Det syns dock som om detta synsätt övertolkas av många inom dessa kretsar:
Att i flertalet organiserade rörelser, även de
agrarpolitiska och kooperativa, se verkliga
eller inbillade risker för marxism och socialism. Uppfattningen kvarstår som en för föreningsutvecklingen i Sverige hindrande
föreställning fram till mitten av 1920-talet,
då kanslirådet H. Tigersköld i egenskap av
vid tillfället fungerande vice ordförande i
Lantbrukssällskapet avböjer samarbete med
Kooperativa Förbundet på grund av förbundets föregivna "socialistiska karaktär". Beslutet och dess motiv bekräftas av 0. Ruin i
hans studie av KF och dess kontakter med
den jordbrukskooperativa rörelsen.8

En annan syn: ''Att träffa ett livsbehov ... "
Professorn P. Fahlbeck utgör emellertid en
påfallande motpol till von Engeströms inställning till föreningsverksamheten och i
opinionsbildningen, då han vid den 2:a
nordiska landtbrukskongressen i Stockholm
1897 talar om "Föreningsväsendet inom
jordbruket i Sverige". I motsats till von Engeström ser han föreningsväsendet som en
organisk utvecklingsprocess i samhället (förf.

kursivering) som gör sig gällande, utvecklas,
antar omoderna och bromsande inslag, som
t.ex. skråväsendet hade gjort. När så hade
skett gjorde man sig av med ett tyngande
och trögt system som hindrade en positiv
utveckling av samhälle och näringsliv. Men
när det individuella systemet inte längre förmådde lösa de krav och problem som den
fortgående samhällsutvecklingen förde med
sig, återkom associationen. Så hade, menar
Fahlbeck, det föreningsväsende "som drivits
ut genom dörren, återkommit genom skorstenen ".
Helt visst hade detta varit en överraskning
för många men Fahlbeck menar att "det inte
låg något överraskande däri - tvärtom ".
Historien lär, enligt Fahlbeck, att kultursamhällena mestadels företett en stark organisation av olika element som t.ex. skråväsendet, som då de blivit till hinder för en
fortsatt utveckling awecklats men som efter
kort tid ersätts av en annan, till den nya
tiden bättre anpassad organisationsform.
Man hade trott att föreningsväsen av detta
eller likartat slag aldrig skulle återkomma;
man hade gjort rent hus och menade, att
det så skulle förbli. Det var detta man gjorde
i Europa tiden efter franska revolutionen
och en period framåt. Men sådana övergångsperioder är alltid jämförelsevis korta,
menade Fahlbeck, och därför börjar åter
organisationsarbetet. Det av franska revolutionen högtidligen utdömda associationsväsendet har sedan några årtionden åter
framträtt på nästan alla områden för ekonomisk verksamhet. Och syftet hade allestädes
varit "att bereda yrkesidlwre hvarinom sina yrken
stöd och hjelp i konhurrenskampen". 9 De problem som man med hjälp av det moderna
föreningsväsendet sökte lösa var att många
små, utan att uppge sin självständighet, åter
förenade sig till större grupper, för att därigenom få större gemensam kraft, bli likställda med större enheter och komma i åtnjutande av massproduktionens fördelar. Men i
sina sammanhang höll sig dessa associationer inom sina bestämda gränser och var fullkomligt frivilliga, ett stöd och en hjälp för
medlemmarna, men ej deras herrar såsom
fallet var i de medeltida skråna.
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Professor Fahlbeck beskriver i fortsättningen kooperationen i Tyskland där "några
för saken hängifvne män offrade krafter, förmögenhet och ställning för att genomföra iden".
Dessa män lyckades därför att "de hade träJJat
ett tidsbehof," och därför hade föreningsväsendet i Tyskland nå tt den utveckling det
gjort.1° I Sverige borde h ushålln ingssällskapen och de ledande kretsarna, enligt
Fahlbeck, i högre grad gå i spetsen när det
gällde att ta initiativ till organisation och
undervisning av allmänheten om inköpsoch försäljningsföreningar. Sällskapen var
utrustade med så betydande penningmedel,
att man kunde fordra att de i föreningsfrågorna måste gå i spetsen. De kan utan
svårighet göra det, menade Fahlbeck; vägarna och sätten var mycket enkla. 11
Professor Fahlbeck väckte också förslaget
att d en högsta lantbruksmyndigheten i landet skulle föranstalta om en undersökning
av vad som faktiskt fanns och var uträttat på
föreningsområdet i Sverige och att man därefter borde publicera undersökningens resultat. Th. Odelberg, som vid denna tidpunkt var chef för Lantbruksstyrelsen men
år 1900 skulle bli den första jordbruksministern i landet, tog också fasta på förslaget och
lät genomföra undersökningen strax i början av sin statsrådstid 1901-02. Resultatet
blev d en redan nämnda skriften "Om sammanslutningar mellan landtmän för vissa ekonomiska ändamål". 12
Vid samma kongress talade också en
dansk och en norsk företrädare under motsvarande ämnen, "Det land0konomiske Foreningsv.esen i Danmark" resp. "Den land0konomiske Foreningsvirksomhed /i Norge/". Den danske föreläsaren avgränsade
sitt anförande till vad han kallade "De produktive Foreninger i Landbrugets Tjeneste",
vilket innebar att han koncentrerade sig på
kooperativa organisationer med klart ekonomiska målsättningar och uteslöt samfund
av mer eller mindre politisk eller agrarpolitisk karaktär. 1J Den norske föreläsaren behandlade mest u tvecklingen i de stora europeiska länderna och tillfogade en mycket
kort orientering över den norska utveckling290

en. Dock är det intressant att notera hans
understrykande av att den norska utvecklingen börjat med kreditinstitutionerna i form av
bygdesparbanker (308 st med 243 722 insättare). Dessutom hade "foreninger for
F.ellesindkj0b" (inköpsföreningar) och F.elles- och Andelsmeierier (500 st) börjat utbyggas vid denna tidpunkt ( 1890-talet) .14

De tidiga inköps- och
Ian tmannaföreningarna
Den tidiga organisationsbildningen på detta
område har belysts av Röstin och Osterman
liksom ett försök gjorts att i kapitel III samt
i form av en artikel i en separat antologi från
seminariet om de kooperativa och fackliga
organisationernas utveckling hösten 2000
kartlägga tillkomsten av de tidigaste m ejerioch inköpsföreningama. Här skall endast en
kort redovisning lämnas av föreningsutvecklingen i stort efter 1890 avseende inköpsföreningarna. 1.5
Fortsättningen på initiativen för att åstadko mma inköpsföreningar i Skaraborgs län
togs 1894 av ytterligare en broder, G. Hamilton, till de förut nämnda bröderna Hamilton, i form av en motion till hushållningssällskapet i länet om en konsumtionsförening
(regionförening) för Skaraborgs län och med
direkt åberopande av tyska förebilder i form
av motsvarande centralföreningar. Denne
broder var innehavare av egendomen Hjelmsäter och hade dessutom 1892 efterträtt sin
äldre broder som ordförande i hushållningssällskapet.16 Den regionala organisationen
för länet i enlighet med motionen konstituerades 1895 och kom att utgöra den enda
fram till 1901, då e n m otsvarande förening
(ett lantmannaförbund) tillkom i Västernorrlands län. Det syn s som om förhållandet
att detta första försök gjordes i Skaraborg i
störst utsträckning - trots det långa dröjsmålet för implementeringenn- berodde på
släktskapsförhållandet mellan bröderna
Hamilton; som framgår i andra sammanhang var Skaraborgs län i övrigt minst av allt
något tidigt utvecklingslän ifråga om föreningsinriktad verksamhet.

Väst.emorrlmul -Jiireningar u.p.a.
Det typiska for Västernorrla nds lfm \'ar au
den orb,a nisationsprindp som kom aLL till•
lämpas i lånet var u.p.a.- modcUen. Det var
hLL~cijursexpcrtcu E. 0. Arenandcr, som
efter sutd[er ocl1 p romovering illl doktor i
Tysklnnn 11ndcr 18!!0-talet, 1898 blev ans1älitl so,n liinsagro nom i Västernorrland
och där med osedv,utlig energi drev propaganda löt i första hancl lohla i nköpsrör•
cniugar. Arenander hade dessnto,n hämtat
inspiration till sin modell från de <yska inköpsföreningarna som särskild av L,utr•
bl'llksstyrelsen utsänd scipendiaL

Tnkö/1sverksamltet med äldre anor
Forc,lu ,gama i Väste mon-Iancl kom i mtu,b,a
fåll att bildas på resterna av eller med lit·
gångsp,,r,kt frln de förut inom luishillnings•

siillskapöt existerande s.k, "lantbruks-föreningarna ... De- var elen v~istemorrlåudska
varfan 1en av hushållningssållskapens gilles,.
orgmtisation. Sällskapets förvalrnmg$utskott
hade också llem gånger sedan äldre tider
både niskutcrat hushållsgillenas organisation ocb verksamhet liksom deras storltk
och övriga fö1·utsä1luing,u\ Mau prövad«
också med både stön-e och mii:,d re geogra·
fiska områden u1an n/igra po$i tiva rcsLLltat:
1>1.1shål lsgi lk11 motsvaranck pas1onusområdcna hade helt fönyinal ocb var under
1870-talet nedlagda. Mot slutet av I!t70· och
under 1880-ialen försökte 111a11 organiseJ'a
mindr.: "landtbruks-förenlngar" soc.kenvis
uch som uppmuntran och stimu lans ställ t
medel till tör fogande i lm<lgetcn fö,· dess•
för(;ningar för loRala aktiviteter. Det man
tånktc sig vltr <11s1ii1lningm·, åtgärder för

E1h(, Osi;,\R A!<El\'4J''Dl!ll föddes 1862 i V!irlhl•

kyrka i Upplanchom son till cltlani.bntkarpar. Han avhl<1e examen vid Ultuna lanl-

hmksinstitut 1885 och bedre~ dåref1,;r
s1udler i Halle i T)'Skland. Han dispule,-ade
11!9f\ l>t!ll i,1·Qmoveracles till doktor Phil.
,mmma år. Liksom Jlera andra fram1.rä,;lat1•
de lantbnfkscxperLer vid denna lid var han

inrikt~d

pa husdjurslcigor,

främs t utfod-

rin~slära och -mtjerihaxnering~ Förutom
,in.a studier i Tyskland gjorde A. et! Ilen.al
•-e$or Ii1I olika europeiska län<ler. Un-.:ler
årt11 1885~1898 tjänstgjorde han som l:kare vid ollkii lantbrul:s.,kolor i Mdlan.s,•crij/c.
och blev sistnäl'nnda år lånsagront>m vid
Viis1er119n-lancls låns llushål lnjng$Säll•kap.
A. gjorde sina mest uppmärksammade insatser .so.m t!J'I a.-,i de kooperach1a pionjärer~
na l Sverige. då han undt:r ,ina år i Väster-,
111wrland ( 1898--J 905) byggde upp länetS
Lantman naförbtotd u,p,a., grundat på. ct L
60-i,,,J Joi\ala i11köps(la111manna)l'öreninga1·.
tlm, verkade utöv~r hllSc\jurs- och fiken·
ingso:mrädet ävqn fiir ttpphjälpande a,• linoch r/Jlfruk,sodlin.g samt bildande av fröodlingsförcnin1;ar m.ll, föreniogsformer.
Fr!in 1905 tjånstgjorde h1t11 vid lJhuua fan tbruksinstilllt som husdjurscxpert och blc~
1918 profcssori husdjUr$1ära. Fran U htma-

tiden ui:vecldadec A.. också e1r vis~l engagemang t den agrarisk" rör~lscn .. (Källa,
S,•cnskt.Bi@~fu~t lexi~oo andra bandets..
J 2-9 ff.; Osterm:w 1-982 har oe).<<ll be1,~nillat
A:s·inS\liser på föruningsområdcl s. 84 ff.) ❖

boskapsskötselns och mejerihanteringens
utveckling och förbättring, inköp av förnöde nheter och fröer, humleodlingens upphjälpande och slöjdskolornas utveckling,
mötesverksamhet m.m. Man anvisade dessutom från sällskapets sida lån och bidrag till
inköp av gödningsämnen, maskiner och
redskap samt avelsdjur m.m., vilket också
beviljades liksom en fond för lån till anläggning av bymejerier. De anslagna medlen togs
dock aldrig i anspråk i någon betydande
grad och eftersom anslagen inte utnyttjades
och någon verksamhet förekommit drogs de
efter hand in ur budgeten. Man hade i dessa
norrländska trakter ännu inte kommit underfund med hur allmänna intresseföreningar
kunde arbeta; försvårande var också de
långa avstånden. 17
Denna beskrivning i sällskapet~ handlingar tyder alltså på att några av de s.k. "landt-

bruks- föreningarna" hade varit intresserade
av inköpsverksamhet ca tjugo år eller mer
före den tid då E. 0. Arenander åkte runt
och organiserade ''de första'' lantmannaföreningarna i Västernorrlands län. Från 1870talets senare halva beskrivs också att ''flera
lantdbruksföreningar (inlämnat) ansökningar
om understöd till anordnandet af byrnejerier". I
Västernorrlands län hade man också tidigt
organiserat en speciell form för inköpsverksamheten genom en s.k. "Landtbmksbyrå",
som ombesörjde de flesta inköp av såväl förnödenheter som maskiner och redskap för
landtbruks-föreningarnas räkning. Denna
drevs vid sidan av hushållningssällskapet och
stöddes och rekommenderades av detta. 18

Nya grunder: ekonomiska intressen
Nu hade emellertid, enligt Arenander, nya
moment tillkommit som starkt ta lade för

Hernösands Landtbruksbyrå
hålles IJppen intill seglationens slut alla slJknedaga,r från 10 till 2 och 4 till 6.
Ordres upptagas å

Gräsfrön,
Foderämnen,
A,,-tijiciella Gödningsllmnen och
Tidsenliga Redskap af alla slag,
som tillhandahållas till samma pris som å inköpsort med eudast tillagd frakt.
Prof på de flesta redskap finnas att beses.
Ingående ordres expedieras skyndsamt.
Hernösand den 1 Juni 18'79.

Landtbruksbyrån.
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Wester-Norrlands läns HS
lwderedan under 1870talet inrättat en särskild
handelsavdelning J-Jemösands Landtb1·uksbyrå - för att förse lantbruksföreningarna (= hushållsgillena) i sällskajJe/
med både förnödenheter
och maskine1: Verksamheten
har tidigare inte dokumenterats utöver denna uppgift
i sällskapets handlingar
1879. Wester-Norrlands
HS' handlingar med titelsida och annons om saluförda varm:

förc11in~bildning. Oe fra111sra medlen t'ö r
~tl ftämjo, suwtLlttra eoch "höja }irrfh"!•lu-

niiri11ger, t l!P..rte,11m't/1ituLt län.. var att hilda 10reni.11gar ocl1 stimuler-d samarbeisand an
bland läfltbnakets utövare. De talade ocks.1
fo5r' au l111shålln ingssållskapct borde läm11n
t~l"tundenilöd fö1· all organisera ..l:m({onanna-..
.föreningarna"' inom Jfuu:t i fråtnst.a nimmeL
för de Qkonomislm hnresscna. Arn·n an.der
vardessutomak.icklig talare och sk;ribeHrnc:h
kUJ.r de genom etr flerral ;,inikla.r i o lika tid•
•krifter sam, föredrag ;prida kännedom on,
den väster.uorrländ,;l:a urganisalionsfömien.
Oenna organ isa1ionsfor11.1, g rundad pil principen u.p.a., byggd~ på all al la de lokala inköpsföreniiig&roa skulle l'arnsammansluu1a
till ~1.t gen1tnsa1111 lanlmam14.forbund diar e11
r.e.rih'a/far1minge11li1:,":d~o tyska mo<le~e1L De
argument som A.re:nanrler anförde för dt:
nyaför.e.niJ1gatrta kan saum1anfauas p~ följa11<J.e sått;
• Önskemälen och s u·ön•111ingar11a 111gick
nu fr.l'njordbrnkamn ~j:'ilva, (d ,q. ''fir,111f>ollowv.p ~ förf. UJ1Jnar!-11ing)
• 'M ålsålmingarna vilade irllf• la11g1•e e11dasl
på idc~lla iou-e,;.,en mau pl <!konomiska

mollv;
• Dessa ntgjordes i främsta nm1mct 3V behoven att använda de nya procluk1io11s111cdlen konstgöd.rtings.imncn, kmf1fodc1medel och uisädcsrrö;
• Nya kom munik-ationer r form av jårn"ägar, ånglnlta,· ocb alim\'i.nna vägar had~
tillkon\m i~l'ilker i hög grad 11nderlätrude
sam m an Lr:iff.1ndc11 or.h förc11i11gsarbt1c;
• l!t\ ny förening,;lag h:uk u-iitti kraft från
1897, som lf<i" föreningama cu "imu1111 ncJ,
111[,ekol berijlligm11U';
• Fcl'ceningal'1rn Järde dcssrn om böndc:n1a

n)'ttan av sa mlllan håll ning o,h lqjalit~•
och bröt udden av m isHr.o och avund~j uka d<,_m emellan ."'
Länso,-ganisationen, ,;om tillkom 1901 1 skulle
ski'11a ,1.[Ja aflätsmässiga pcb admiuistra til'a
., ,be1s11ppgifler för vilka en lmndebkwmlgpctson (cu alfär$I01'es1ånriare) borde anställas. N~gou-annan iin Arnnander bit.'\' dock
aldrljl msccld; han blev- förulom idegi,,are

- förbundets ordförande, kassör och verk.ställande \ians1eman. ,ned a ndrn ord org11nis,uioncns all L.ial lo, medan aflä~\,arks~rohe ten inre ha nn lllvecklas och stab11iscra•
lmder hru1s tid . Hda omsä1u1lnge11 för
la11dtumnnaförbunde1 under dess fönm,. är
(1901) Ulgjorcle 34 278 lo: Avslutningen av
\jä11$teheriic1elsen dew1 år andas dock 1clel
o ptimism : "All/ hor gäll 11ta11 .,,,;,.sia 11,anhl'>
11w11g och till ii11Me.1iclig /Jellill'ld1tl ' låter Arcuandt:r förkunna.M

Fram ti ll 1905, då Arenandtr lamua,le
Våsr..-morrland för en \iiinst pä Ultuna la111bn1ksi11stit11l, hade 64 loJ..'ala inköp,wreningat bildats. Dcssulo m had~ 1,1,an inom löreninb"'ma och sälL~kape, t.1gil i11i1iativ för lltt
ås~'\dk,,mma.and elsfrörcnscrie,·, lli1odlingsföreningar, hings1,1.vdsfci,·eni11gar och kon1.rollfikeningar sa1m hållii liv i d<!n gamla
uppgiften

auordna diskussions1119;,:n,
kring olika fö r j<.>rdbrukc1s
vidkommande angdägna fr~gor. Vi se,· därvid det när.1 sambam,l,:1 med hnshållnlnb'S·
sällskape,c; övriga verksamhet och hur denor,
i viss mån i,iår över i de utliga inköpsföreniug,, l'na. Baksida,, av lörh,'IH.å nrlct i sin h~Jhetjust för ck1t.1 lä ns vidkommande - son,
kunde b~tr•luas som S\'llf:l u.r jordbmkssynptU\l<l- var dock att i o ~h med art eld~jälen
lorsvann lr.in läne t föll också den s~mmanhållaucle kraften bmt och därmed före ningamas och fhunför ,1lh lånso ..ganisalio11c.r1,
inre styrka. Oe1u, visade sig l,1.a. i au. o rgauisationt: u inom Våsten1orrlanci~ Lanonannrt,.
tt>rbund senar<: i viss 111511 fö rfoll och au dim
år 1917 aR'ärsn,a.s.sigt gick s.~mrnan mccl ;\l3
Lanrltrna.r111af. örbtmdct i Gål'lc."

föredrag

,irt

111. 111.

Skånsk modell - föreningar m.b.p.a.
lJ~u andra organisatoriska sk~pelse sum
ko m au bU,d a mudell fö r den toljamle' Upf>hygg.na(le n av la.11una nneno'l:,,;inis"tio11en
"",. elen s·kånsk~, dä1· C. l..et1fl'e11. då sekreu,rru·<> i Malmöhus läos 11 ,,,hå.llningssii llskllp,
ochå uutd cyska före bilder byggde upp Sklf,,.
sko l,amltmö,rner,t Cen1m!fm-e11ing m,b.p.n.
Lt,ufvfn- ock.~å han u1'.<änd pä Sl\lrliebesök
av sill hus hå llning,;.,i\Jlskllp - ser med klara
ögon d e dam!;,, och. 1ysk~ .fören ingar11as
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orufarming. stållning o,h inOyiandl! på sina

medlemmar. Han s umm~rar c:r'f'atenheterna1 vilk.<l h"ar återges in e xtc.11so för au iote
tödora ,1ktheum i Le 11fvl!ns rc-aktitnu:r:
"E" kli11,i l111,jfön•1iu,,1g ,,. öfi,n•1t,n tfll.,tuJ11,rt~
rlet.tn :m1111m111k o11u·Jrr 11ro fommll.t for frli,i

,f(lf,t

lu,11l111Jiinntm< J-idn .•. 1/n1 fiittt'tAg11 tlil 1,11dtrmd~
11n ,, ;., Lf{tn 11ilju 1ou/rt del g,:m~,,~,rnu,111 l ult,,.\'

\'''• \hm 111rcl/,.,,o,u,n,, ,1dognliiJU.:,,. •.• n r /ui,/.\/11

,;i, hffll1Hil'(Ot for rfl!.11 t'IIIIUirmn for_{örl'lli,,gcJIS
m,,rrklillf!. (1(/t ftiikvfrnn tmn l;r-4ii(a, \IJmllig(I
f/,i/tngli1w, ;/n,Jn'rnufga ttjl1Y.'11t1•g oc/1 s1m11111m•

hhll,iurg, wm \'ly,r/J,-11 ltil,..!!."" i dflgm-. ~mm dt

J:.'mla

n•.11,/1111,

llnigi·mm, red1w vmmir.s."

"S111111i1ligt luw mmt nntf11•rtid '1 11ullgh 1111 "'"

/mil ,,J Jrn111/1; fif b,k/(mmmg6fi!rft+rfr "'gl' II 1:{ll'r1,Jiji11,11/i~ 111, t/f'\·.f11 m1,r,,-,uln,.... -~

Leu.fre11 trorrlf)ck au s.c'lsnan kunskapen om
sammanslutningens fördelar sät~kilt på clet
t-'kooom i:-:ka området uått ut och trängl ne d
b land befolkningen, skal l e konomisk,, fö,·cning;u bli lik.r1 allmänna och omfattande i
Sverige som l "åra grannländer. Med någo1

a,, nyt,•~'iuadl.' f,gon insel' Leufrt:11 -au nian i
Skåne inte gjort någonting t dessa avscencle n, något ~om \'-a,· så in~ckel mär'k ligarc.
e fte1'So111 rlcuna pro vil)s i nlla avseen den
bo rde ha de bästa betingelserna tör ett gou

1900 bleY L sekrNcrare i MalrnöJi11s läns
hnshåll oingssällslrnp och kom som sådan
-a\t [örvanclla sällskapets expedition till •ttt
r,,,,betsverl< d4r all<i trMai· i lä11e/s jö1'dbn1ksjiirv<1lt,iing löpt, .w1m11a11 ·: 1901 blev L. sekreterare oc kså i Skåt\...;k.a Lan,månncnsCenu-al·
fören ing. vilk~11 byggdes upp från grnnrkn
under hans ledning. H an .medverkade o,ks11 i uppbyggnaden av l(jädettaavelslöreningcn, tillsk~pandeL av smöreitponorgan
oah tiJlkomste11 av kreawr..försäkringen i
l,å 11et~1.ml arbemdt for upplötandeav sLÖr:-

re g_emcnsamma spanruu:\1smag-~in . Fr'ån
SLR:s tillkomst l 905 var ban också sekreterare i denna organisarion och avancerade
19 17 Lill dire~iör i det då bildade Sveriges
.Alliu~nna L-a,nbrukssallskap, SAL. Han

argumen~eradc också i olika 'artiklar- för
böo;lema.s anslutning Lill konsumtioosCöreningar efter dansk modell inen hatts
sttå\-*ilnden t deua misc.ende rn.isslycJrndcs

Jon,..,,, G USTAF L EUFVEN (1870-1932) var
(ödd i By l Kopparbergs län, giek 1890-91
Ul nma lllrubru.ksinstin,t och 1891-92 Alnarps högre m~j,·risk9la. L tjanstgjor(le
ut1,der några år som mejeriinstrukcör och
mejcri.kon suleni samt blev snan nog sc.~krctcrare i 11ämnclc1l för nötUoskap.sprem:ie-ring i Mahnöh1,s lån samtidjgt som han
beclrcy l{ompktterandestudier vid Uppsala
ooh Lunds univerSiter.. 1896 fick han \lppdrage1 atL lägga.. Ltpp nya stamböckec för~•
tre vanHgaste k..-eatursraserna i Sverige. Ar
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på grund av de 1onghiande lantbn1karnas
misstro mot Kooperativa förbw1der som
ir1u·essemotpol och ·socialistiskt dominerat'. 1928 lämnade ball SAL och b lev l:ontb1uksa.uac.hl! i Berlin rnc;.d även Schweiz.
och 1]ec,kos1Qvakieo som bevakningsom•
råde. L. kan beu-aktas som den mest allsidjge av de tidiga koopcrath'll pionjåcerna i
Sverige men kom i .sin .s,u.ivan rnot ClLs.aJ)l~
arbete nicd konsument.kooperationen at,
kollidera åsik.tsmäs,;igt. med den gamla
konservativa kooperaUonsuppfallningen.
(Svenskt Biografiskt Lexikon band 22, s. ,,91
ff. Se även Os1em1an 1982, s. 97 m.0.) ❖

rr.

lönminll$samarbtlw. Detta sker och konsmtetas år 1903. Vartö,· hade skåning.1 rna slw nra1
,;;. läng-e? Var clt:t förntfauacl~ och relaktiga
meningar om koop~ratiVll orgaoi,ationers
sooialistisb ka1-aktär som hade skym, utsikten och däm1t•cl bromsat?
anml lokala inköpslören in~,u• had<l' tlJ!ko111miL på en,
skilda, lokala lniti~tiv och dessa sku lle. l'iilt
uqpniserade, enligt Lt:ufveos me ning kunn11 ha den störsm betydelse. siirs'ldlt för ek
mh1cl1•cjurd.l,ru~arna. Hiuills hade de dock.
på grund av .,ln isolerade funktion haft beg1iinsadt: framgångar. biaikttn oni behovet
av gödsel- och fodennedel hatlcju hö,jat
sprida sig mer allmänt åtminstone 25-ll() :\r
tidigare i d,mna lancleo.< fråmsta jorclbruk:;provins. Anclelsföret,,gen i gr.lnn lånderna
hade dessutom banat viig for föreningarn~
hos gtossistc,r och ban k6r och dessa hade::
n11mern vam slg v,d de stot'll ce,urulförening,u·ua. inköp ocli ktcdilt:r, vilka på grunrl
avvarrn;lagen (handelsgödsel och knftfoder,
mcdd) i regel fick 1nköpas monllantls."
LeuJveu ini,1 r däreft<er på iörhållaud,ma
i Danmark och ·tyskland och redovls,or utförligt d"ssa lancler,; i11köpsti)reningat och atl
de också är samma nsluo,a i l'iksorgan som
,\.t,delsudvalgeL i D~umark elle1· motsvarande tyska centralorg-,1.J1i,a1ioner. De , istn:imnda bygger ännu $.a länge:, ofta p>I de- olik;\
dclstate1·o.a:; cr.11tralföreningar "'"" f'örsök
a ll samla alla des,sa., inköp på en hand hade
föregäcn,,l e år gjons med en gemen.sam
"R.1ksfore,1i111,'Shank" i Hamburg, Tomla ant«lcL lokala ~toop4'taliva foreningar i Ty,k•
land var vld fl ~n na tidpun kt 17 162 mud

E,,

öv~,· en miHon mcdltm m;;ar. 14
Den forn, som Lettfvfo fön•slår föl' Silne
år c,n sarumanshuning p& andd~prin ciperu;
gru11d

,.,,d bcwänsad /mlor1/ig (l11svarighe/,

m.b.p.o. Att man vå!jertlenna töreningsform
är tör au 1$<' slBn·e kreditvärdigl'1ct och styrka
vit! stlirre e.ko<lOl'nis ka aflänltra nsakt.ioner;
skåningarna var också gen(lmgåe ndc rru•r
kapio.a.lsta1·ka än jina non<länqska kollegor.
Ansvarighc Len för föreniugc11 bnr<lt! heriik11as till .,_rt belopp l 0 lill 20 g;,nge:r så ,10,·t
som den i11sa15 vede1·böraf1dt: erlagt. Åvc11
lol<alföreningatml, som bör v-&r.t si små a.t1

samtlig-a medlemmars t!kooom.i.ska sjt11a11011
är kä'nd, bi ldas mecl person Hg anwa,·ightt;
dt: bör ,,icbm, komma till s1.l11d kringjämvägs..~tacionermt uch i n~ra ,u1sllltt1ing till
lllaj<rit:l'trn mecl vilka samarhete upptages.
Slyrdsen i lokalförc,ningen bör besiå endast

av trtt pcrsoner .samt t::rt för den direkta vcrJc...
sarol1cttm ansv-..trig kassör som insamlar rekviSitibner, förrättar f6rdel11ingcnnvvaror till

mecUeuunarna och in k..,1sscn1r och ios.inder
b~1a lnlng-e11 för des,sa . Dc,ssulom ;insvamr
hssörc n också för föreningens kass.,.•;
Når Sl,åns/uJ. l ,~1tdlmämw1u C,mtrc1f/iire11ing
111••/J,(J,(). bildas i nll!i 1904 har de1 dessu1om
skeu ~It l.lnmdlig-, uu·fclningsarbete i en
konunlcie tlllsatt av Skånska Hushållsföre11i111;:en, .samarbcL,organet nu,jlan de.sk.In.ska
hushallningssållskapen, Landshe,vdingllma

id~ bagge li'iiwn var des.511tom di rekt e ugagt,,ade i förbc,~tldsearl,e LeL Till :m börj,t
med skulle man koncentrera sig p! ioköp av
fömodenhe,.-r och rrövaror: sem1re skulle
mujHg~,, verJ<;;;:,mhc1en 1-,mJJa mvidg:,~ '"""
dll för:;\iljnini;- av produtr.er. Medl~rnmar
sku lle de ls lo\<ala inköpsföreningar vara;
d<:ls uck$.l ensliilcla pennner son, 1nne h~de
jordb,·uk öwr 200 ltekiar oc,h som kund<:
!..'inkas beställa f(lrnöclenbeter vngnslasrvis.
V.dam s~ ull e köpplik< giilla od1 1-östrJnen
utövas per 2()(}-1,11 iusac5cr; insatsen var ö kr
per hekl!lr. Ingen skulle: ta n'>sra for I.le.i· iin
c::u UondeJ #IV hela n1s1.eralet.-"'

Ut1,er.ldi11gen av ·mgionförening(I,rnfl
Osgan i$a.l.ionsut-veckli11gen inoru lantJmtnnao1-gai1i.s.1tirmcn fram till bildandet al' Rillr
lörbnr1de1 1905 och Sll"Ax diirellcr beskrivs
en.klilisL genom nedanståt:nde saounausraltnin!,,;it. De- i dco första avdt1l11inge11 (1abell
Vlll :I) m1mnda regionföretagen stod bak•
om k.u11st.itueringen av tiksförbundet t9tl!i
men clessuw,n 1i ll kom före 191() ill~ llcs eu
tjugotal låns- ell~, regionvisa förcnint,,''"
enl igt 1abt!II VIU:2. SLR-<,r1,'llllisauouen,
,,dare lHvccklin~ är ingående behand lad fiv

S. Osrrrman, varför t'n upprepning är över•
Dodig i <,ltna -s ~mmanhang. Här skall tmda.st
belysas orgauisatio11ens UL\1~ckling 1 stora
drag från btlclanclct 1905 ti-am till 1930.

Tabell VID:l. Konstituerande medlemsföreningar i Svenska Lantmännens Riksförbund 1905.

Län/ regionföretag
Skarabo,·gs läns ko nsunnionsförening
Västernorrlands läns Landtmannaförbund
Aktiebolaget Blekinge Landtmän
Hallands läns Centralinköpsförening
Skånska Landtmännens Centralförening
Aktiebolaget Landtmannaförbundet
Sörmländska Landtmännens Centrdlförcning

Konstituerad
år

1895
1901
1903
1904
1904
1904
1905

Antal lokalföreningar

48
64
13
22
105
102
49

Antal med!.
totalt

894
1 400
1788
2 469
3 076
3 000
l 301

Källa: Osterman 1982, s. /54 ()('/i 334-371
Tabell VIII:2. Övriga regionföreningar inom Lantmännen fram till 1910 efter årtal för konstituering.

Regionföretag/ län
Landtmännens Centraiför. i Jämtlands län
Värmlands läns Landtmannför. Centraiför.
Stoc kholms läns Landtmannaförening
Örebro läns Landtmannaförening
Norrbottens Landmiannaför. Fö rbund
Gotländska Landtmännens Centraiför.
Västerbo ttens Landunannaför. Förbund
Östergöta-Landtmännens Centraiför.
Västmanländska Landtmännens Centraiför.
Kronobe rgs läns Landtmåns Centraiför.
Västra Sveriges Landtmannaförbuncl
Upsala läns Landunäns Centralfören ing
Jönköpings läns Landtmäns Centrlför.

Konstituerad
år

Antal lokalföreningar

1904
1904
1905
1905
1905
1906
1906
1906
1906
1906
1907
1907
1910

52
59
8

22
17
9- :1
-

48
53
16
13
37
6
7

Antal med!.
totalt

l 776
3 241
350
568
I 357
398
2 275
l 006
419
403
712
125
117

Källa.: Osterman 1982, s. 154 och 334-371.

Utvecklingen illustreras grafiskt av figur
VTII:l , ses. 300, som baseras på grund tabellerna VIII:l och Vlll:2. Figuren anger antalet lokalföreningar och medlemmar från
starten till höjdpunkten 1920 samt läget
medlems- och organisationsmässigt 1930
efter konkurser, förluster och rekonstruktioner. Diagra mme t grundas i huvudsak på
SLR:s egna siffror och ger de ls en illustration av den snabba spridningsprocessen de
första åren fram till 1920, dels en drastisk illustration av vad de äventyrliga affärerna
under första världskriget och strax därefter
åstadkom. Denna verksamhet och dess samman brott i den följande e fterkrigskrisen i
början av 1920-talet är också utförligt skildrad i olika sammanhang. 2;
För att få erforderligt samband i framställningen skall dock ges en kort sammanfattning av händelseförloppet. Från krigsutbrot296

tet 1914 utvecklade SLR d en tidigare som
agenturverksamhet bedrivna anskaffningen
av handelsgödsel och fodermedel till grosshandel med egen import och inköp i fast
räkning. Vidare anskaffade man egna fraktfartyg i ett helägt rederi m.fl. verksamheter.
Detta ställde större krav på tillgång till rörelsekapital i den redan förut mycket kapitalfattiga organisationen. l olika sammanhang
beskrivs förhållandet; bl.a. gör G. Hellström
detta när han konstaterar att det redan vid
utformningen av föreningarnas första stadgar
inte togs vederbörlig hänsyn till organisationens kapitalförsörjning. De låga kontanta
insatserna gjorde organisationen påfallande
kapitalfattig, vilket inte kunde kompletteras
på ett tillfredsställande sätt av de reverser
och speciella förbindelser, som lämnades av
de enskilda medlemmarna. Det tål att understrykas vad H ellström anför:

".,. dr 1·nskil</,;_fonini'l1gnmal kttfJIM/strv.k(ut (,"kfnmJOrl.,1,ul,/,smu1 mtll<m de ulikt1 fJrgt1-il tSntlQ11t...

ttmn t1a11.JJ.zUmauoaClre;m1ir111fonen, 11kmr1hlil
-~" (fij,·f. m1dcrs1ryk11ing)

Afllirsverksamhctc:11, s0111 bl.a. grtwtlades på
med omsorg 11ppa,·becade utländska föd.1indelser1 motsvarades inte av organisatorisk
fas U1e, inom Cöreningsbyggnaclen, 'inttt heller av någon ekonomisk solidllet.."

SLR- kristidsekonomi och
yviga ban.kaffäre1·
Stimulerade av den expansi,,a och delvis
spekulationsbetonade kristidsekono min
började ledningtln av ,;ksförbunde 1 engage-

rn sig i aod.ra. vcrksarnheter. 1 kortJ1t 1b<iilld e

SLR:s engagemang föLJru1de företag:
1916Svcnska LanLmäJ,nens Rede.ri An
1917 AB S,•enska Lanunännens Bank
1917 AB Malmö valskvarn (san11.liga ak,ier)
1918 Sve11ska Lan1 må1uwns Fastighets AB
I AB Lantman 11aförbundc1 i Gävle: Rcdskapsbolag, kolon ialv,m1bolag med pudretl·
fubrik, stor svingård med slakteri och charku,
teri samt agenttlr för T-Forden i Sverige.
I d etta lammannatörbnnd va,· M. Hamilton Qtdförancle och de, var i egenskap där"'' hanl905 LOg i nitiativet till bildande,av
riksorganisationen Svenska Llutdtmännens
Ri ksförbuncl.

Greven och landshövqiugen Huco E. G.
l;tv,oLTO>I i Gavlc föddes 1849 på Blom berg
i Ska,aho.-gs Jan, rfll1t var doucrson rill KG.
Gcijer i Uppsala <lch bl'-Orson \ill den äldre

namnen H. 1-lanlihon på Blombe,-g-. I per•
sonporträuet anges}lll han 6c,ksin uppväxt
präglad av garn mal svensk htn-gårds1'1ifa1r i
förenfng- med den fiuerära bildning som
utgick Fr,l.u den C~tierska kretsen i Uppsala. H . ~ en ovanlig_t rik, beg:l.vad person,
vars gå1<9r ;o_g sig uttryck i såyiil ti llJäUighet'irim som rm\lnin.g, pianospd saml som
en humoristis.k och 1atangfull säUsl<apsmanuiska. H. tQg$ tidigt j anspråk ior c\lt slori
antal uppgirter framfi)r allt i riksdagens arbe1e, Yilkct kröntes mea funktionen som
1alma11 i försll\ kammaren från 19 I 6 t,11
hans bong-ån_g 1928. Tiden 1900-11 18 var
han landshqvding i Gävleborgs län, ordförande i liusMllnin~ällskaptl i länet unde1· samma tid och från 1905 ord.fömnde j
Svenska Lantmål\ncns Riksförbund. Efter
ett avbrott 1 sin pQliUska ve:rk,sijll\hct.fr;ln
l 901 l'ör au helt ägna sig ål 1.ä ncts angelägenheter blev ha,, 1907 övertalad a\l ipgå
SQr'n civilmini1'ter j A. tJn.dmar)s nliOistär
men ~Ygi~ I; I samband tn."d rej!Cringeni
rfO:d erl•~ l 91 l. Under St-atscldstiden fick
han axla regeringens ill'S''"" för poliL1kc11
unde1· s1or~1rtjken 1909. Oä,·e(t«r firk han
11 11der försl.3 va-:rld~k.l'iget dt:n 01ack,'4lm1tnt
lll)pgitwn ~oih ordför,mde L 1ivtmedt).s-ko1um issiooel). som Under krigc~t u 1~~tcs

föJ' hård kritik. H. gli>rdo Qcl\så bt/Lydand~
tns/ltsor inom närioflliliv och förenings,
,,i.s,;n, 1111 vilka fil.r ra7mas styrclSc<ipp<lrag i
banl\er, försäkJingshola~. ensl;ilcla järn•
vagar och andra företag. 1:ill elen 11a sektor
får gi•et\ös ocl\så hans engagemang i SLR
o ch dess douerföreta_g hånJörns, vilkadock
av händcdser:nas gång innl'bar del, omrJde
där han fid:. e1·fära några -a~ sina svårare
motgät\rAr, {Svensk[ iliogrnfiskt lexikon
oo,ud 18, ~.1'1~ fl: Jfrä11en Ost«m1an 1982. s.
U3 ff. ,n.fl.) ❖

Dessa engagemang, vilka i flera fall låg
utanför det lantbrukskooperativa intresseområdet, kunde givetvis inte undgå att väcka
uppmärksamhet i olika sammanhang. Redan 1918 hade Lantmännens bank fått den
statliga bankinspektionens ögon på sig när
man inköpte några mindre landsortsbanker
och ökade aktiekapitalet till 20 milj. kr. I
början av 1919 konstaterar bankinspektionen att man i bankverksamheten överskridit
uppgiften att befrämja lantmännens intressen i första hand i de kooperativa sammanslutningarna. Bankens kreditgivning hade i
mycket stor utsträckning tillgodosett även
andra ändamål, "vilka icke torde stå i något som
helst sammanhang med förestående program".
Hade det varit fråga om en tillfällig placering av medel under en tid, då kreditbehovet inom jordbruket var ovanligt ringa,
skulle förhållandet, enligt inspektionen, inte
ha varit anmärkningsvärt. 29
Hela historien med SLR-organisationens
vittfamnande affärer och dess slutliga sammanbrott har mest ingående och skarpsynt
skildrats av G. Hellström i nyss angivna analys medan Osterman givit förloppet mer försonande drag. Det hela kom att medföra
förödande verkningar för såväl riksförbundet och flertalet centralföreningar medan
lokalföreningarna i många fall klarade sig
bättre. Organisationen lamslogs dock mer
eller mindre under dryga tiotalet år, blev
föremål för två reorganisationer under statens medverkan, dels 1923-24 och dels
1930-32. Det medförde också att frågorna
om banken och riksförbundet upprepade
gånger under 1920-talet blev föremål för
diskussion i riksdagen och i pressen. Vad
gäller verkställande direktören C. G. Wettergrens insatser konstaterar Hellström sammanfattningsvis (in extenso):
"Fastän SLRs verksamhet krävde samarbete åt
olika håll synes Wettergren ägnat mindre intresse
häråt än att hävda sin personliga auktoritet och
sin konkurrensvilja. Genom inriktningen på det
affärsmässiga sköts Jöreningstanken i bakgrunden. " 30

Affären ledde också indirekt till N. Wohlins
fall från finansministerposten I 929. Om
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man så vill en affärs- och finansskandal med
svindlande affärer och drag av modern "såpopera" från TV-åldern, även om dimensionerna kunde förefalla blygsamma jämfört
med dagens både verkliga och diktade motsvarigheter. Det mest plågsamma var dock
det dåliga rykte som den utdragna affären
kom att ge begreppen jordbrukskooperation och lantmannaföreningar samt - inte
minst- de ledande föreningsmännens stora
personliga förluster. Det var inte alls underligt att det mot 1920-talets slut- tillsammans
med d e misslyckade slakteriföreningsförsöken under krigs- och krisåren - var dåliga
tider för jordbrukskooperativa föreningar.
Inte heller att man under den tilltagande
jordbrukskrisens tryck sökte n ya vägar och
andra uttryck för hur bondeintressena verksamt skulle främjas.

Grunderna för den svaga ekonomin
De låga insatserna var också efter senare
tiders mått (även med det annorlunda penningvärdet i åtanke) ofta uppseendeväckande små: i de tidiga lokala inköpsföreningarna erlades vanligen en inträdesavgift om 50
öre eller 1 krona, vanliga belopp var också 2
eller 3 kronor; som högst förekom avgifter
på 25 kr och som lägst 10 öre. I syd- och
Mellan-Sverige låg oftast gårdens åkerareal i
antal hektar till grund för insatserna; så var
1915 fallet i ca 500 av d e befintliga 1 200
inköpsföreningarna. Insatsen utgjorde då
vanligtvis 5 eller 10 kr per ha, varav dock
endast en mindre del (50 öre eller 1 krona)
inbetalades kontant; på återstående belopp
lämnades betalningsförbindelse. I Västernorrlands,Jämtlands och Västerbottens läns
föreningar ( ca 150) utgick insatsen oftast
med 5 eller 10 kr per andel oberoende av
medlemmens åkerareal plus en låg personlig inträdes-eller årsavgift. I Jämtland var antalet andelar per medlem ofta minimerat till
2 och maximerat till 200. I Värmland var
den genomgående insatsen och årsavgiften
50 öre eller 1 krona; i flera lokalföreningar
inbetalade medlemmarna endast sammanlagt 75 öre. I Kopparbergs och Gävleborgs
län utgick enligt 1915 års kalender genom-

gåcnd~ in$atser på 50 öi·e- 3 k ron or pe r
rnedlem.11

Medltwu11ens personliga an.svarigh«t lör
före ningens förbindc•lst:r växlade mcllau
olika ddar ,w landet; ca 400 inköpslöreaingar 1915 var u.p.aAörenl ngar medao\
å (erstå:nd" {oreni.ngar var m.b.p.a.- (öre11ing.1r. Aven i de sistniimnda begränsad"S
an~rarigh,;:1e11 till 5 kr per ha e llel' till belopp varil'raJJdt• m ellan lO oc.li l 000 l<r,
van ligast wr dock bdoppet 100 kl, Motsvarande g;illdP. då foreoilitgar v,ir m edlemmar
i högre organ isationsled. To'Ots de låga insa:tserna oc.h avgifterna ställcle medlemmar
och di Lo föreningai· ofta stoo'll anspråk p.!
rållla oth :l1erbäring på affiinivcrksam-

heten föin cc,nlralföreningar ell<'t 1iksl'brbur1d~l, vi Ikel innebar an någon ~genrlig
ekonomisk. kvnsolidering av f'örcning;,ma
~lli,niksorganisationcn aln dg skedde. I.rut,
före roingslagens s1adganden 0111 fonde1:ing.
På insatserna u1bc111Jades i regel 5 prncen1s
1•;;,11a efrer lag- och stadgeenliga a,-siittningar rfll fonder."

lnl1öf1sorg~rrisa1ione11s omfattning
När de, gåller SLRs omfaru,ing org;1ni>,,1ions- och 111~d lcmsmässigt föreligger som
förUL nämnts l:n vis., sviiriglic, a1l rcrln,ris.1
föllstiincliga uppgift~r. Pigur VTIJ; I är kon·
sLrncrat eft~r Osu:1 wnn~/Lt:nn,e11s siff.rol';
(ör dt:s1,-a gäller nock au de in i~ omfattar fri,;1/icnde förcnutb'>ll' ~llcr uiao [ör SLR-.orga1ti.wLirm~n :trbetande ce,11.callön:ningar ucll
lan tmm1nafi\rhund . Sådana uppg'illtw tram~r dor.k i detalj av L:rnlbrul<si_alendcrh~
rcdovisniug (r;un 1.0, m . 1915 men från denn ll t1dpunl<1 endast för centralföreuing:ir
tota lt orh med de va riationer och lucls.01·

som tidigare bi,skrivits. Från 1920 hlirockså
lu~korna på grund av lik.vidalioM1 oth fullisscn,ang allt ne,; N:!godunda full~t~ncli,.>a
siffrora,,;cM(le både medlemmar och lokalförenl11gar föreligger för to!alL <'lva låns/
r«g-innförening,1r efter 1915, uppgifter om
end~( antalet loklilförcning;,r för åna lans/
regionför~ning-ar med~n uppg ifterna från
l!l l6 ,.,pphör eU«rl fem faU frän den sena,·e
lidpw1kt di likvidation imräffa1.

Även i de llll nämnda kaleoderuppglf1e1~
oa förekom mer stor m ellttr mindl't luckor
resp. sdmliloum~ssiga siffen,ppgifter, soru
vis,,r a tt kata1<,grcdak1öreo wte k.unnal ~rhålla faktisk~ siffi'Or ftån föreningarna. Som
exempel kan uå.mnasatl det ff,r Hall,ntrls
lä11 11ppges 9 000 medlemmar och &3/ 6,l
lokal lörcoingarlöc alla år 111~11.an 1922 och
1931 lör atl 19321\amna på ö (i(j? m~dlemma r i 59 lo kalföreningar; liknande är lörbåUandctför Krnnobcrg 1922-28 och VåstcrnorTland för perioden 1916-2(>. Med
dennuin.o;,tion (som kanske dock i storst 11t-

s1räckni11g b~rodde p,t rika,urganisa.l.ione.ns
svaghet) kai I moL';\"1.rA.nde beräkning av femarsmecltlti\l t,ch mcrl lem,ansluuling, som
utfö,u för övriga förening~grupper. inte
åstadkommas an ual ~n för perioden 1908/
I 0- 15 . L"ör de y1rerlii;,'llre ii11a lan/ regionJi:ir-

eningar sum redovisauLntal lcsk.a ll'i\reningar
kan rnotsvat•andt: be.räkning gOras men

har mi11drt: relevans och därmed intress~.
Tillg-.ingliga uppgifter enligt lks.sa t1tg,,nrr,,punk1cr har sålunda sammamtällls och an•
slumu,g,;grader uu-aknats enligt grundtabeU

Vlll: Ib orh illustrer<LtS geoom, li~ur vm:1
s om tydliga.s t åte1·ger den ,1atka medlems•
m1rtsllningen.
l'mtcn11 •~llt och so1u genomsnitt för hela
landenaranslumingen 1910 l!l,S procent
och 1915 15.8 prorc111, be61k.tiat på wlr,la
J!JJO, ~ilkcn b~r-åk.u1ng:sg-ruu(.1 Lil lfimpab i dtttn siunman hang, efteJ'SOio slval stora som små ll1Jtlhr11k

ar>/r,/,t bruk11i11gsenJi,/~rför

hat' bch uv nv produkl.i<>11smedel för jc,rd•
h111ksdrift~n. Oon motsvar-al\dc pmcenthe-

räkuing giin p~ SLR:s siffh,r for 1920 med
medlcn'li;a11bllr1 84 746, lllf.)LW.\l~lr dem1 J9.8

pmcenl i J 35!\ lol<alforeni ngar sa mt dn,
atL<huna arealen 980 5 70 ha; o m friståend~
förcn inb-ars rillgångliga 11u-<lk msanral mcdrliknas blir an.5lurnings,s:ifl'ran obetydligt
högre el)er 21),5 proren c. F1~u11 till 1930
hade an.:ale n gått ned
<:a $50 01)1) ha och
amalel mc<ll<'1nmar till beräknade 25 275
m otsva1-ande 5,9 proeenl enligt Ost.ennan,

,m

redovisning.
Enligt L:t111h1·111\,skalendcrns bristffilliga
sit'fr Qr för l!J30 utgjorrle an111JeL me<l1<!111111ar
20!l

k11appt 42 000 i kvarvarande 883 lokaU'ö reningar. Det förefaller dock som om kalenderredaktören utvecklade mer akt.ivilet ån ,,ad
SLR:s riksorganisation gjorde vid denna tidpunkt, eftersom Ostcrmans medlemssiffra
ligger så mycket lägre. Nänna,·e belysning
för de olika lånen ger grundtabellcma i ta·
bdlbilagan."
Siffrorna visar anslutningen till SLR vid
olika tidpunkter: Från starten 1906 samt
före och i samband med reorganisationerna
på 1920-och 30-talen. Organ isationstillv-äxten var mycket stark fram till 1920 men
reduceras starkt till 1930; även intrycket reduceras i diagrammet när det g-äller antalet
föreningar på grund av elen stora skillnaden
i antalet föreningar resp. medlemmar.

Spridningsbilden i olika län
Vad som är mer intressanl au Sludera är
inköpsföreningarnas regionala och lokala
utveckling och skillnade1·na i dessa avseen·
elen mellan olika län och hmclsdelar. Den tid
'" följer är i princip utvecklingen från slutet
av 1890-tale t fram till 1930; mot elen anförda
bakgrunden föreligger siffror dock först
från 1908/ 10. På de gru.nder som angivit\
redovisas anslumingsgraden till inköpsför-

en inga,· i samtliga lä,1 vid de fyra tidpunkterna 1910, 1915, 1920och 1930.Åd910har
nio län ett medlemsantal som ligger under
I 000 medlemmar medan 15 län ligger över
detta antal. Högsta totala antalet medlemmar 1910 har Värmlands och Kopparbergs
län med 5 297 ,·esp. 5 268, ,,jlket mois,,arar
anslutningsgrader på 20,2 resp. 35,7 procent. Dessa siffror måste betecknas som an•
mårkoingsv-ärda efter den första mycket
korta spridningspe1i oden på endast ca 10 år
eller ännu kortare tid. Flertalet lokala föreningar i t.ex. Värmland tiUkom mellan
1903 och 1910, i några få fall både tidigare
och senare.
Del är alluå påfallande at1 flera glesbygdsoch Norrlandslän från början ligger högre i
ansluu1ing än mer utprägladejordbrukslän.
AnmärkningS\>ård är anslutningssiffnrn för
Malmöh us län som stannar på endast 7.8
1·esp. 8,6 procent för de första två ber.1kningstidpunkterna. Uppgiftema om antalet
lokalföreningar C>verensstämmer i ston setl
för 1908/ 10 mellan Lan tbrukska lenden1
och SLR men ökar seda,1 starkt för regionföreningen Skånska Lantmännen för att
åren 1922-23 ö,•erskrida toppsiJTran 200.

1-"".gur VID: l. SLR-organisatiooen 1906-l 930, antal roedlemmar och 1oka1förcoingar.
Vänster l!lkaJa = antal mcdlcro.mart höger skala= antal förcning-.tr.
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Den proc<:nhaella andelen medlemmar i
SM.1,., ligge,· för 1920 pil 26,1 protel1l för
båda c1e skåos.ka länen ,a,11111an1agct, vilket
dock ärpåfallande liigtmoi bakgn111deo ati
det gällde laucleLS mest i11te n$iVa prod11ktloru;område. Mol.Svarande beräkning av
anslutningsgraclen på gnmdval a,, de redovisade med lems,;iffr()rna för 1920 ger det urseende som figur VTll:2 a nger. Diab=mm,:c
visar mi,dkmsansl11minge n i de (räms1a
läneo under topp<'n()dcn 1920. fJe p ro(entui,lla anslutni ngssiffron,a ål' vid denim lidpunkL son, framgår exceptione ll! höia i
Hallancl nch Göteborgs-oclJ 6olltL<lii11/ Ah'$l,01·g (!i9,1 '"''P· 57,8 procen1).A,oen Ralmar/
Bleking", Värmland urh Koppa,·bt:rg/ Gävleborg uppvisar som framgår hog-a amlmulngsslffr o r,

Sambandet lumsu.m.tions- och inköpsföriminga,·
De l använda ma1e rialer ger inte (nyckel
underlag för sluLSatser om dot evem uc;lla
~am bandet mella11 konsumtlons(örcningar
och tidiga in köpsförcninga,- inom lambruket. Det mest påtagliga ~xemplc l pol: ett

sldant samband är UL-veckli11ge11 i Hallanrl,
där c 11 clirekl strävan till gemensao:uua_ ioreningar från börjau förekom, v,11\eL skilrlntts
a\l ösu:nn~n."' D~rifnin kan noteras au de n
samkooperatlva Hallac;ids läns Centralinköpsföreniog bildades 1904 av fem "färdi~-a·
lanunanna•(>ch lika många konsum1ionsföreningar. Redan l !l 15 a,,g,iiMade sig dock
den Ja1urnanoakoopera.liva d elen av-d essa
för<1n111gar frJn den konst,mcnlkoc,perativa.
organisationen och ,tnsli\t sig ii ll SUl under

namn~t l~allar,ds Laoduna11s G<111u,1llörer1ing, Vissa lokalf(1reni11g;ir var dock under elL
~111<11~r medlemmar l uårlc Kl' Och SLR.
Utöver clc:lrn år ime m ycket m1>r ati säga
annat äo att Hallands låa,s hushållningssällshp som del enda i landet två gång~r avslog
framstäl lni ngar om o rganisatluns bil'.[rag u ll
den nybildade samkonperatlva fö reningen .
Oscermans förklaring till rleua är att man i
de t högkonserv-•th•a sällskapet LlUå1Upaclc
tlCJl 11a snäva l>eha1\l\ling på grund av rädslan för någoL slags ~srnyg:<ncialisering· på
grund aV'samarbetel med kousurntionsfö,.
en ingarua. Men samtirlig, v~u· d en halländska centralföreningen tillsammans med

Ha,pli"f! ,11köj)sjPrrumgs ·mag<~1',1.. AvNr(rpllogtt Pnslnmts f:nklipJfomni,,g._ bi/i/tid l89~ Ol.h H11,pllugt: H"mleJs,.
flirening. lil!ko,,,,,,,,.,. 1902, bi/dildl'S tlrnfo1'!Un luwdti,,11r(l(/e ktm,1,1t1>11io,1.t• nd1 iliköpsjiire,1fngm i .Hat/(md. D~(Jo
skr.fldh J')QJ eftirrittitiaJi11tnJ (f,-/1111/h fiitmjiirrnui L.P. Nm-r1:,rren ochfoh,m Nils.son, Hallanrl.s /..Jmrlimlin.

Skaraborg:< och Örebro läns ccncr.illöt eningar de enda i landet som klara de sig någorlunda undan ekonom isk kollaps p,\ grund al'
de senare timade 20- och 30-talskl'iserna kanhända en inverkan av en försiktigare och

mindre spekulativ eköoomiba.nt~ring gnmd1,\gd ,mrlcr rl<,1sam koope1'1tiv-.1 skedc1?
Vad 1,åUcr utvecklingen i övrigt i lanrlet
kunde give1vis W. ~öli11s kons1;ucrande, alt
en dominerandt! del av konsumLionsförcningamas Lidiga tillkomst skedde på landsbygden och i indusrrion er, 01cd:u1 e ndast ca
20 prnccn1 bildades i städerna, t1tgöra e n
intressa nt utgångspunkt (Kapitel Il ) . En
ann::1n är hans slut.sats at.1den sLarkastc konsumentköoperativ·a aktivitet.en i (orm av

Lidig föreningsbi ldning förekom i Non·lan<l
och norr;, Svealand. De vid slutel av 1890-

talet mest aktiva länen i detta avseende var
Värmland, Kopparberg, Gävleborg, JiimLland och Viistcrnorrland med d etsiswäwncla som ledande; dessuwm hade Malmöhus
län tillkommit något senare. Denna tidpunkt ligger dock något fö r tidigt i förhållande trn den mest aktiva föreningsbildningcu på lantbrukssicJan, som förekom efter
3-02

L900. När d et gäller de tidigaste in kö psfören ingarna kan man dock, ~om i Koppar·
b<!rgs län, s1,åra vissa samband. Möjligen
föreligger också e n viss parallellitet mellan
dessa län och de som på lau tbru kssidan
tidigast uppvisar en ime,.siv fö reningsbild1ung och hög medlemsanshnniog. Rent
-allmänt kräv, dock forJ.Satr och mer målinriktad forskning för au n ågra klarj samband i d essa avseenden skall kunna noteras.
Att 1-fa.l lan<I var en fören ingssinnat län

111ed en st~ rk benägenhet tiU samarbete i
olika a,~eenden är oon11vis1.ligt. Hnnivida de
senast anförda likhecerna./ skillnadema kan
såga något om en 1ner eller mindre allmåo
inställning till tiireningsfrågor och ,samarbete ()ve, ,;.uu ltåll$gmppcrna låter sig
dock inte klargöras utifrån nu anvånL material. Möjlig(:n kan en ,as~ allmän mcn1alitcl
hos 1nänni~korna i vissa regioner e ller land~
skap ha bidragit s,·\\>iil i Halland som i landet,
norra clelu; såt.ex. ij ämrh\nd, Vä.~t<!mnrrland, VastcrboLleu, Koppa.rberg och Gåvleborg. Den fa ktiska närings- och sysselsätt.·
ning~m.ässigll situationen i dcs.,a län (d.v.s.
all en swr del al' sm~jordbmka rna också

utförde körslor e ller annat lönearbete vid
sidan av jordbruksdriften) kan som förut
betonats ha satt viss prägel på benägenheten
att organisera sig kooperativt såväl i konsument- som inköpsföreningar.
I olika områden i landet, främst Halland,
i viss mån Skåne och Kopparberg, har dock
"rester" av den konsumentbetonade verksamheten levt kvar eller tillkommit i form av
lokalföreningar, som utöver den huvudsakliga inriktningen på lantbruksförnödenheter även saluförde konsumentvaror i större
eller mindre omfattning. Även i Norrlandslänen Jämtland, Västerbotten och Norrbotten noteras att inköpen ''för somliga.föreningar" även omfattar "andra varor, såsom lysolja,
mat- och bekädnadsvaror". I Västerbotten kan
föreningarna utom lantbruksförnödenheter
också inköpa "mjöl i nödår"; i vissa föreningars stadgar är tillägget om nödår borttaget.
I Norrbotten finns också mjöl med bland inköpsvarorna; bland de fristående föreningarna anger ett par att livsmedel m.m. - mer
bestämt angivet mjöl, fotogen, färg m.m. ingår i sortimentet. I Malmöhus län anger
den fristående Västerstads och Östraby lantmannaförening att fö1·säljning av slaktade
svin förekommer och i Kopparbergs län
noteras försäljning av smör och potatis av
lantmannaföreningen i Leksand. Enligt
1915 års kalender sammanhänger försäljningen av slaktade svin i den skånska föreningen med att medlemmarna också driver
ett slakteri under beteckningen Mellersta
Skånes andelsslakteriförening u. p. a. (återkommer i avsnittet om slakteriorganisationen). Samma år anges för Skaraborgs och
Värmlands län att ett par andelsmejerier är
medlemmar i centralföreningen men att de
har mejeriverksamhe ten bortarrenderad. 35

Den lokala Jöreningsstorleken
När det gäller föreningsstorleken kan konstateras att medlemsantalet är påfallande
lågt i de nystartade föreningarna; i genomsnitt 20-70 medlemmar per förening i 17 av
länen . Detta gäller med ett fåtal undantag
även Skånelänen trots den tätare bebyggelsen i detta område. Bland undantagen läns-

vis märks främst Hallands län med i genomsnitt 131 medlemmar per bildad förening.
Även Jönköpings och Kronobergs län ligger
på 100 eller strax däröver. I övrigt uppvisar
Kopparbergs och Gävleborgs län det högsta
genomsnittliga antalet medlemmar per bildad förening. Lägsta siffran genomsnittligt
sett har Gotland med endast 13 medlemmar
per förening.
Höga medlemsantal (över 200) uppvisas
påfallande ofta av fristående föreningar, d. v.s.
ej anslutna till resp. regionförening i området. Specialfall är sådana som Åsbo- Bjäre
småbrukares inköpsförening i Kristianstads
län med 772 och Berga småbrukareförening
i Kronobergs län med 329 medlemmar. Men
vi har också ett antal h elt reglementsenligt
anslutna föreningar som t.ex. Stora Skedvi
inköpsförening i Kopparbergs län med 4 75
och Järrestads i Kristianstads län med 355
medlemmar. Andra exempel är Värö i Halland med 300, Delsbo i Gävleborgs län med
264 samt Bureå i Västerbotten med 286
medlemmar. Bakom dessa medlemssiffror
ligger förvisso ett anmärkningsvärt informations- och organisationsarbete. De mest
effektiva medlemskampanjerna syns ha
genomförts i Värmlands och Kopparbergs/
Gävleborgs län, vilket återspeglas av siffrorna. Dessutom ger siffrorna ibland en föreställning om inflytandet från framstående
lokala agitatorer/ opinionsbildare. Ett sådant
exempel bland många liknande är ett m edlemsantal på 247 i Mellersta Roslagens
Landtmannaförening år 1908/ 10 i ett i
övrigt vid denna tid mer e ller mindre helt
outvecklat omr åde, nämligen Stockholms
län. Riksdagsmannen E. Åkerlund var här
helt säkert den avgörande faktorn i egenskap av ordförande och ledande i den lokala föreningen.
Reftele landtmanna- och inköpsförening
ijönköpings län med hemmansägaren 0.
Petersson i spetsen ståtar med hela 260 medlemmar. I Linneryds lantmannaförening i
Kronobergs län hittar vi åter en stor anslutning på 200 medlemmar med riksdagsmannen J. Aug. Sjöö i ledningen. I Skåne och
framför allt iJämtland hade mejeriförening303

ar anslutit sig för att även kunna fungera
som inköpsföreningar; Vinslövs mejeriförening i Kristianstads län bidrog sålunda med
320 medlemmar i en enda omgång. Från
Hallands län kan ett annat slags typexempel
hämtas: Fjärås och Hanhals kooperativa
handelsförening med folkskolläraren I. A.
Elmqvist som ordförande med sina 250 medlemmar vid 1908 års slut. 36
I Halland var de tidiga föreningarna på
grund av de speciella betingelser vi redan
anfört ofta en kombination av konsumtionsoch lantmannaförening, vilket också förekom i Kopparbergs län. I sistnämnda län tillkom påfallande många föreningar på ett
tidigt stadium; detta liksom att föreningarna
hade ett flertal olika benämningar utöver
det vanliga landtmannaförening kan möjligen ses som en indikation på ett visst samband. Sålunda förekom mellan 1908 och
1915 inköpsförening m.s.p.a. 37 , konsumtionsförening u .p.a., hushållsförening u.p.a.,
mjölkmagasinsförening u.p.a. samt mest i
ögonen fallande Åls sockenmagasin med
magasinsföreståndare Max Er. Olsson som
ordförande. För denna förening anges också från 1912 "socknens samtligajordägare"som
medlemmar. Även här har vi alltså ett exempel på ett slags samband mellan de äldre
associationerna och det modernare föreningsväsendet. Hur länge detta levde kvar vad
gäller inköpsföreningarna går inte att fastställa med tillgängligt material på grund av
att de mer detaljerade uppgifterna utgår ur
Lantbrukskalendern efter 1915. 38

Rösträttsregler och föreningsledare
Då gårdens storlek i hektar eller antalet kor
låg till grund för insatsen låg den även till
grund för en graderad rösträtt på föreningsstämman; dock begränsades den oftast till
högst 1/10 av föreningens hela röstetal (eller an talet närvarande). I övrigt, särskilt i
personval, röstades efter regeln "per capita
där inte annat stadgades", vilket innebar
principen en man - en röst. I aktiebolagen
anslutna till SLR var rösträtt och andra medlemsrättigheter sämre tillgodosedda med
som senare beskrivs mer demokratiska för304

hållanden i AB Landtmannaförbundet i
Gävle jämfört med AB Blekinge Landtmän.39
Även för inköpsföreningarna kan redovisas ett antal lokalföreningar som har helt
andra yrkeskategorier än lantbrukare som
ordförande. Flera lärare och även präster/
predikanter stod i spetsen för lantmannaföreningar på detta tidiga stadium. Så var fallet
i Hammars landtmannaförening i Jösse
härad i Värmland som redovisade 1 73 medlemmar och i Järna landtmannaförening i
Kopparbergs län ( 155 medlemmar). I Hållnäs stod kyrkoherden C. Löfvander som ordförande i Uppsala läns största lantmannaförening med 153 medlemmar vida överlägsen
folkskolläraren J. P. Berg i närbelägna Tierps
förening med endast 40 medlemmar. Blombergs landtmannaförening i Skaraborgs län
som leddes av G. Hamilton, initiativtagaren
och motionären till den första regionföreningen i landet, förde dock i början en helt
blygsam tillvaro med endast 10 medlemmar,
vilket dock senare ökade påtagligt. I Gillberga socken i Västmanland fanns kyrkoherden E. A. Björkman i spetsen för lantmannaföreningen liksom folkskolläraren 0.
Widell i Angelstad småbrukareförening i
Kronobergs län med 190 medlemmar. I
Älghults landtmannaförening i samma län
fanns regementspastorn P. H. Ydstrand i
spetsen för en fristående förening med 123
medlemmar o.s.v. Exemplen kan mångfaldigas. Näst efter lantbrukare/ hemmansägare,
som naturligt nog är den mest frekventa
yrkesgruppen på ordförandeposten, är frekvensen lärare den högsta. Sammanlagt finns
i 1908-10 års förteckningar nära 30 folkskole- och andra lärare nämnda med titel. 40
Dessutom är ett 30-tal andra allmänna yrkesutövare angivna som ordföranden i lantmannaföreningar. Förklaringen kan givetvis
vara att vederbörande förenade denna fria
yrkesutövning eller tjänst med jordbruksinnehav eller också att man på lokalplanet
helt enkelt fick ta i anspråk sådana yrkesgrupper som fyllde kunskaps- och kompetenskraven för att leda föreningarna.

Allmänna ideella intresseföreningar
En femte huvudgrupp av jordbrukareföreningar från den här aktuella perioden
(1860-1930) utgö rs av de reda n tidjgare
berörda lantbrukshl-ubbaroch ideella lantmannaf<irmingar. De kan be tecknas som allmänna
ideella intresseföreningar som ofta tillkom p å
p ersonligt initiativ av n ågon eldsjäl för att
just få till stånd ett lokalt informations- och
diskuskussionsforum. De platsar inte i något
annat sammanhang i framställningen och
be handlas därför i detta kapite l, eftersom
sambandet med inköpsföreningarna är påtagligt.

Inkö-psforeningar också diskussionsforum
I littera turen framgår uppgiften a tt en tidig
diskussionsföre ning var den 1865 bildad e
ideella lantma nnaföre ningen i H e mmesdynge i södra Skåne.41 F. W. Edelsvärds artike l 1842 i Tidskrift för Landtmanna- och
Kommunalekonomien bekräfta r dock att
begreppet "lantmannaförening" fanns på ett
långt tidigare stadium, förmodligen efter
mönster från de första tyska "lantbruksföreningama" och de danska "landbofore ningerne". De ideella lantmannaföreningarna är
inte närmare kartlagda.
Vad som är p åtagligt är dock att även
må nga inkö psföre ningar på tidigt stadium
kom att fungera som diskussionsforum. De tta härleds givetvis i första h and från att de i
stor utsträckning härstammade från eller
växte fram ur hushållningssällskapens lokala organ hushållsgille na och de ras inköpsverksamhet. Mest påfallande var detta i
Västernorrla nds län där länsagronome n E.
0. Are nander var själen och ideologen i
lantmannarörelsen . H an utförde h ela sitt
grundläggande arbe te i egenskap av län sagronom och ijänsteman i hushållningssällskapet, vilket också bekostade agitationsarbete t och erforderligt informationsmaterial, tryckningen av stadgar m.m. Även i Skåne
utförde G. Le ufven hela det grundläggande
arbetet i egen skap av sekreterare i Malmöhus län s hushållningssällskap, liksom det i

flertalet andra län fanns liknande samband
och utgångspunkter. I endast e tt fåtal län,
som exempelvis Värmland, togs initia tivet
till de första inköpsföreningarna från kretsar
utanför sällskapet; i detta fall av några intresserade lärare/ agronome r vid Molkoms folkhögskola. N.G. Åslings exempel från Jämtla nd, där en från början ideell förening
övergår till inköpsförening, kan också noteras i de tta sammanhang.

Demokratiskt underskott - fylls av
inköpsfåreningar?
Den andra huvudo rsake n till diskussionsfunktio nen var att de mindre och medelstora
bönderna (förf. kursivering) i egentlig mening
var dåligt organiserade och fö reträdda. För
denna den största gruppen förelåg en situation som med användning av e n m od e rn
te rm kan betecknas som ett demokratiskt
underskott. Under de första årtionde na av
1900-tale t framkommer detta förh ålla nde
som ett påtagligt problem; böndernas flertal
kände sig inte hemma n ågonstans efter d e
genomgripande förändringarna i e konomiskt och befolkningsmässigt avseende genom emigration och flykt till industrin, d e
politiska partiernas splittring och nya fo rmeringar i samband med organisationsväsendets framväxt. Und er samma tid gjord es
också många försök att ändra på detta och
samla de m i någon slags enhetlig formering,
vilke t också delvis skedde genom nya opolitiska före ningar eller politiska partier (agrarföreningarna och Agrarförbundet m .fl. ). En
närmare beskrivning av dessa förhålla nden
h ör dock h emma i e n framställning med
mer uttalat agrarpolitisk inriktning.

Inköpsföreningarna naturligt forum
I Jordbruksde parteme n tets skrift avrådde
man från att inköpsföreningrna skulle bedriva någon slags allmän verksamhet. Innan
denna utgavs utformades stadgarna för lantmannaföreningarna i Västem01Tlands län så
att där ingick en p aragraf av följande lydelse som här återges in extenso:
"Dä1jämte har fdreningen till uppgift: 3) alt på
allt sätt arbeta för jordbrukets, boskapsskötselns
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och binäringars höjande genom att verka för dithörande kunskapers spridande, genom samarbete
med länets hushållningssällskap, genom anordnande av diskussionsmöten till överläggningar
om jordbruksfrågor, genom anordnade av föredrag av hushållningssällskapets tjänstemän eller
andra lämpliga persone1; genom anskaffandet av
lämfJligjordbrukslitleratur o.s. v. "•2

Det kom därför att bli en tämligen utbredd
praxis att stadgarna för inköpsföreningarna
innehöll e n paragraf av denna karaktär; för
ca 400 av de 1908-10 befintliga 850 inköpsföreningarna stipulerade stadgarna att man
också skulle befrämja jordbruket inom orten
genom föredrag, diskussioner och liknande
verksamheter. Denna paragraffanns då kvar
dels som ett "släktdrag" vis ä vis de ideella
lantmannaföreningarna och "lantbruksföreningarna" i t.ex. Västernorrland från deras
funktion som underorgan till hushå Uningssällskapet; dels som ett informationsbetonat
komplement till huvudfunktionen som varuanskaffare. Fördelat på län/ landsdelar är
detta i första hand fallet i föreningar från
Kopparbergs/ Gävleborgs län och norrut,
d.v.s. flertalet Norrlandsföreningar. Vanlig
var också bestämmelsen i fristående före ningar i södra och mellersta Sverige, bl.a. i
Blekin ge, Västsverige samt Värmland. Behovet av lokalt diskussionsforum tog ut sin
rätt även om författarna i den från jordbruksdepartementet utgivna skriften avrådde från denna "samma nblandning" av
funktioner och verksamheter.
Lantbrukarnas behov av ett diskussionsforum för utbyte av åsikter och information
om aktuella jordbruksproble m och e rforderlig teknisk jordbrukskunskap tog sig därmed ett naturligt uttryck. När man ändå
samlades till möte måste man använda tillfället för fler angelägenheter; något annat var
med hänsyn till de lån ga avstånden i varje
fall i glesbygderna och Norrlandslänen
otänkbart. Det finns också i Lantbrukskalendern från 1908/ 10 och n ågra år framå t ett
flertal note ringar om att stadgarna för inköpsföreningarna innehöll bestämmelser
om föredrags-, upplysnings- och annan liknande verksamhet. Uppskattningsvis fanns
dessa - som redan nämnts - i ca hälften av
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de 1910 verksamma 850 inköpsföreningarna.43 Klara undantag från regeln om stadgebestämmelser är Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Kristianstads,
Malmöhus, H allands, Skaraborgs och Örebro län. I dessa län samt Syd- och MellanSverige i övrigt är det endast i en staka föreningar som stadgarna uttryckligt anger
uppgiften. Undan tag härifrån är i viss mån
Kronobergs och Älvsborgs län i vilka 15-16
fristående föreningar har sådana bestämmelser.·11 I flera av de nyss nämnda länen,
som saknar diskussionspunkten i stadgarna,
har i stället lantbruksklubbarna haft en
fungerande verksamhet.
Förhållandet att stadgarna rymde denna
paragraf u tgör givetvis ingen säkerhet för att
en allmän verksamhet förekommit. Även det
motsatta förhållandet, d.v_s. att diskussionsmöten kan ha förekommit utan att stadgarna föres krivit detta, är fullt möjligt. Men
man kan m ed ganska stor sannolikhet utgå
från att det i trakter med större avstånd i
allmänhet var både praktiskt och nödvändigt att kombinera flera saker. De få gånger
om året man utlyste möten - oavsett vilken
förening det gällde - och flera av bönderna
gjorde sig besväret att färdas över stora avstånd - ofta till fots elle r efter häst - krävdes
det helt naturligt att man tillgodosåg flera
behov. Sverige var förvisso med undan tag
för de allra sydligaste landskapen ett glest
befolkat land med stora avstånd. Dessutom
fanns alltid behovet av meningsutbyte, aktuell information och spridning av nyheter av
alla de slag. Förhållandet b e kräftas i flera
sammanhang, t.ex. i Ostermans beskrivning
av Tierps lantmannaförenings upplysande
verksamhet och de stora informationsmötena i regi av Landtmannaförbundet i Gävle
liksom i E. 0. Arenanders artiklar och berättelser från Västernorrlands län. 45
Hur verksamheten i verkligheten utformades och hur omfattande den var finns det
inga uppgifter om ; om det kunde förekomma årliga informations- eller diskussionsmöten i upp till h älften eller e n fjärdedel av
de aktuella föreningarna är således rena
gissningar. De t saknas dessutom - i brist på

närmare efterforskningar - någorlunda säkra uppgifter om hur många ideella lantmannaföreningar/lantbruksklubbar som i verkligheten existerat och h aft upplysning och
diskussion som huvuduppgift. Under alla
förhållanden var förekomsten av informell
föredrags- och annan informations- eller
diskussionsverksamhet av viss eller stor betydelse ur spridningssynpunkt vid sidan av
de lokala lantbruksmötena och andra informationsaktiviteter.

Lantbruksklubbarnas verksamhet
Lantbrukskalendern innehåller vissa uppgifter beträffande lantbruksklubbarna från
1908/ 10, vars omfattning redovisas i grundtabell Vlll:2. Därav framgår att antalet registrerade lantbruksklubbar under perioden
utgjorde som högst 60-70 och att deras
medlemsantal aldrig överskred 10 000. Ett
par årtionden senare i början av 1950-talet
uppgår dock medlemsantalet till drygt 10 430
i de då existerande 51 lantbruksklubbarna. 46
Genom sitt ringa antal och restriktioner för
inval av medlemmar kunde de inte fungera
som diskussionsforum i större omfattning för
det stora antalet "vanliga bönder".
Många förslag om olika insatser, initiativ
och projekt kanaliserades dock via lantbruksklubbarna och deras motsvarigheter
och vidarebefordrades till hushållningssällskap, lantbruksmöten och myndigheter. De
spelade givetvis också en roll som diskussionsforum och idekällor avseende utvecklingen av de kooperativa föreningarna. Men
som vi konstaterat var de alldeles för få för
att kunna vara heltäckande; länsvis var det
endast i Malmö hus län som medlemsantalet
1908/ 10 utgjorde drygt 1 600 och var som
högst 1920 och 1930 (2 711resp.2390 medlemmar). Bland andra län som uppvisade
relativt livlig verksamhet i lantbruksklubbar
märks Södermanland, Östergötland och
Halland med 1930 ett medlemsantal på 630,
670 resp. 621. Även Kalmar och Västmanlands län uppvisar ett medlemsantal på 865
resp. 551 detta år. I övrigt ligger medlemsantalet länsvis på något e ller ett par-tre
hundratal medlemmar med undantag för

Skaraborgs län som har en höjdpunkt 1915
men sedan uppvisar avtagande tendens. För
Valle härads lantbruksklubb i detta län anges antalet medlemmar 1915 till ''flera hundra" och verksamhetsområdet till "hela landet
särskilt Valle h:d"; i vilken utsträckning dessa
uppgifter skall tas enligt bokstaven är dock
svårbedömt. I Danmark tillkom, som förut
konstaterats, redan tidigt de första landboföreningarna och senare husmansföreningarna med bl.a. just denna funktion. I dem
var det naturligt att ta upp alla slags ideer,
uppslag och nyheter. Fanns det tillräckligt
behov eller intresse bildade man sedan de
an delsföreningar eller andra företag man
kunde enas om. Ett antal monografier över
enstaka lantbruksklubbar föreligger bland
litteraturen; eljest finns här av allt att döma
en forskningsuppgift för den intresserade
att närmare kartlägga lantmanna- och inköpsföreningar, lantbruksklubbar och deras
allmänna verksamhet landet över. 47
Så här i efterhand kan det också konstateras att till insatser som i stort sett uteblev
från SLR- organisationens och dess lednings
sida var att systematiskt använda sig av lokalavdelningarna som kontaktväg till bönderna. Via lokalföreningarna fanns genvägen
till bönderna för renodlade kooperativa
budskap liksom annan information. Visserligen utgavs Landtmännens Föreningsblad
för information inom organisationen; dess
upplaga var dock som högst ca 30 000, d.v.s.
endast ca en dryg tredjedel av medlemsantalet. Det är dock tveksamt om SLR-ledningen
på riksplanet insåg detta samband och dess
möjligheter. Dessutom föreföll denna ledning mindre aktiv när det gällde att sprida
den kooperativa ideologin; det privatkapitalistiska tänkandet synes ha varit alltför dominerande i den krigskonjunktur som alltför
snabbt "ramlade över" den relativt unga och
oerfarna organisationen.

Mindre anskaffningsföreningar
efter 1890
Utöver inköpsföreningarna nämndes i inledningen av detta kapitel också ett antal
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andra anskaffningsföreningar. För dessa är
förhållandena väldigt skiftande när de t gäller tillgången på siffermässiga uppgifter. För
vissa, såsom hypoteksföreningarna, finns
officiell statistik medan det för andra som
t.ex. egnahemsföreningarna överhuvud taget
inte synes föreligga några samlade uppgifter.
För exempelvis de sistnämnda är det inte på grund av brister i föreningsstatistiken möjligt att redovisa omfattningen på samma
sätt som för de tre stora grupperna produktionsföreningar, m ejeriföreningar och inköpsföreningar. De redovisas därför så långt
siffermaterialet medger med siffror för enskilda år enligt grundtabeller och diagram.

Föreningar för torvframställning m. m.
Vid det allmänna lantbruksmötet 1901 är
torofrågorna aktuella genom ett inträngande
föredrag "Om bränntorfs tillverkning och
användning". Det bör observeras att torven
har två olika huvudsakliga användningsområden, som torvströ och produkter därav
samt som bränntorv i olika former. I det
nämnda föredraget belyses att torvbrytning
och -användning hade gammal hävd i lande t
och att torvprodukter numera äv_e n börjar
användas i olika industrier och vid kommunikationernas utveckling, som t.ex. vid järnframställning, eldning av lokomotiv m.m.; i
det senare fallet i form av briketter. De former i vilka bränntorv utvanns var skärtorv,
mask.intorv och torvbriketter. Totala årsproduktionen i landet vid sekelskiftet beräknas
till 500 000-600 000 ton motsvarande ett
bränslevärde på 2,2 milj . kubikmeter brännved. Föredraget rymde dock inga uppgifter
om de olika företagsformer i vilka produktionen bedrevs. 48 Dessa får hämtas från annat håll.
Torvströföreningarna och deras förutsättningar har något berörts i ett tidigare kapitel. I dag är sådana föreningar inte längre så
allmänna även o m ett antal föreningsägda
fabriker alltjämt verkar. Från 1800-talets slut
och fram till in p å 1930-talet fanns dock ett
antal sådana fördelade över flertalet län. De
kartläggs av både Mellanhandssakkunnige
och H. Juhlin Dannfelt och anges även i
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Lantbrukskalendern. De var genomgående
föreningar u.p.a. och fanns dels som rent
lokala föreningar, dels i Sydsverige i form av
större föreningar med län eller delar av län
som verksamhetsområden. För Skånes vidkommande är produktionen av såväl bränntorv som torvströ utförligare redovisad
genom ett avsnitt i framställningen om
"Industrigrenar som beröra jordbruket" i
de skånska sällskapens skriftserie med anledning av 100-årsjubileet 1914. Av totalproduktionen bränntorv uppges den skånska
andelen 1912 utgöra ca 30 000 ton samt
drygt 900 000 balar torvströ. 49
Den äldsta rent lokala föreningen syns
vara Timmele toroströfårening u.p.a. i Älvsborgs
län från 1893. Enligt andra uppgifter anlades den första torvströfabriken i Vissefjärda i ös.tra Småland 1885 eller 1886.50 De
största var Skånska Lantmännens Andelstorvströjöreningmed 1908 över 3 000 och Skånska
A ndelsbränntorvjöreningen med 1921 nära
2 300 medlemmar. Mellanhandssakkunnige
redovisar 1920 totalt för Malmöhus och
Kristianstads län hela 7 250 resp. 4 905 medlemmar i torvströföreningar. Även i Smålandslänen förekom omfattande sådana
föreningar, dock finns inga uppgifter för
Jönköpings län.-' 1 Andra län för vilka uppgifter saknas är Stockholms, Östergötland
med undantag av någon enstaka lokal förening med 50-60 medlemmar 1925 och 1930,
samt Västernorrlands,Jämtlands och Västerbottens län. Av tabell Vlll:3 nedan framgår
anslutningen i både bränntorv- och torvströföreningar totalt i landet enligt tillgängliga
siffror.
Störst var som framgår m edlemsantalet
under 1920-talet; totalt var anslutningen
åren 1920 och 1925 nära 17 700 resp. 16 600
medlemmar. H. Juhlin Dannfelt uppger
totalt 81 torvföreningar 1921 med ca 17 700
medlemmar, medan Lantbrukskalendern
för 1921 uppger 18 800 medlemmar. Ifråga
om medlemsantalet är överensstämmelsen
mellan olika källor i detta fall således tämligen god, medan HJD anger ett högre antal
föreningar. Även i andra län än de ovan angivna, t.ex. i Bohuslän och Älvsborgs län,

1'abe.ll VUJ:3. Torvröreuingar, antal fö rc.ningar o<:h m(.-d.ltnunar 19l~ l930.

1910

Mc.·<llemmar
f'örtning:,r

19l!i

1920

7 392

17 695

16577

27

~G

,12

Kalla: l.tmtbrukslialr11dm1 J 908-32.

fanns föreningar med betydande antal med•
lemmar, l 920-25 nära I i>00 resp. 695 medlemmar. frå n år J 9 l5 var conf.öreningama
sanurrn.nslu tna i en ri.ksorganisation med
namnet 7orn.,tröfllbrikai1len1.«r Ce11ttaifa1·1mi11g
u.p.a. med 1921 enHgt HJ O 56 medlemsföre11ingar, vilket antal fram till 1930 minskats
lill 24 . Alla con förc ningar eller torvförccag
v-.rrsålcdesinceansluma ull ceml'alförening-

e:n.!J-J.
En ligt e n inven teri ng av Sveriges geologiska emdersökn ing åren 19 17-28, som
dock tj mnfät1>1de hela landet, var rorvm:u-ks,u-ealen l , l65 mi lj. ha eller 8,2 procent av
landarealen; fö r Skånes del var andelen 8,4
pro~e.m,. Detta u tgjorde w1derlag för en betydande torvinclusai, fördelad på dels lminn101-v- och dels torvscröframställn ing. Torvströ-och bränntorvindusui, 1i ~1nsluu Lingcill

jordbruket utgjorde dock endast en del
av elen totala torvind usuin i landet. 1913
utgjo rde prod uktione11 av briin11torv ca
1:,0 000 ton, i stort sett moc:,;,,arancle husbehovstillverkningen. Efter en stark uppgång
u nder fö rsta världskrigets d te rfrågekon,
jun ktm· sj(,n k den dock till ca 30 000 ton
fram u nder 1920- och 30-talen. Av tabell
Vffl :4 framgå1·omfäuni ngen av brJ,nntorvprod1iktion"n vid olika tidpw,kter från 1913
till föun p,1 1940-talet.
Tabc U Vlll:4, Fo.briJc.sinåssigt f'nunstå.lld brdllnt.on ,
1913-(946 ( IOn p<r l\r),

O,nkr. 1n13
19 14-1920
01ttkr. 1925- 80

19H

15\)000

35{)000

2; 00(1-!l(I 000
~75 000-1240000

Kiill": i\'j (I J..(mtwur1•fi.n,s B<>lt 195a htnul /, s. !JJ; j

Torvjörmingarna Jia,/1:/rim bö,jm> (IV J90().t(1it( o~·li fram Jil/ 19)0 ell avJf'Viil'l anit,l ,nfflbnnmm: Fi>r lanJbr-ukm~
na var deJjrämsl lorv-stdiel som J1<1tlt ;.,1Jtr:;se. HiM,m vi.sm· "re.tt,h1g"' fiTI JtrQloru jö,· torlmit1g ut, pd mossen. Detta
1.tfordts vauligrn a-v barn od, utigdQmar unde.r t1cl'ml:. .Fr>to.' Hj(llmar 110n Feilizen., ca l905.
30<)

Senare uppskattningar av torvtillgångarna totalt i landet ger vid handen att torvmarkerna utgör ca 10 procent av Sveriges yta
eller 5,4 milj. ha. Av dessa beräknades 5-10
procent kunna utnyttjas med hänsyn till ekonomiska och miljömässiga restriktioner.53
Bränntorvproduktione n var mer konjunkturkänslig av skälet att när annan bränsleproduktion eller -import begränsades fick
alternativet bränn torv tillgripas som bränsle.
Från 1900-talets början och fram under de
båda världskrigen förekom två stora blomstringsperioder för den fabriksmässiga bränntorvframställningen enligt tabell VIII:4
För jordbrukets del var torvströproduktionen av större intre sse och inte heller så
konjunkturkänslig. Det var för att fylla det
behovet som flertalet föreningar, med vissa
undantag för bränntorvföreningar i Sydsverige, bildades. Den första torvfabriken i
landet i Vissefjärda i Kalmar län 1885 drevs
förmodligen i bolagsform. Dessförinnan
hade värmlänningen S. N. Samuelsson p å
Kil i Värmland sedan 1865 gjort försök m ed
fabriksmässig framställning och användning
av bränntorv i lantbruket (s.k. rörtorv), något som han också i skrivelse underrättade
Lantbruksakademien om. Han blev sedermera belönad med en medalj av Akademien
för dessa insatser. Priset per bal (1 / 2 m 3, ca
80 kg) utgjorde 1890-96 i genomsnitt 95
öre. Under tiden 1921-1940 utgjorde produktionen av torvströ till avsalu som lägst
110 000 ton, som högst 168 000 med ett årligt genomsnitt på 135 000 ton. Det var alltså på en del av denna marknad som andelsföreningarna agerade.54 Under senare tid
har ansvaret för att bevara en grund för torvförsörjningen (bränn torv) vid avspärrning
eller krig ur beredskapssynpunkt anförtrotts
åt ett statligt bolag.

Egnahemsföreningar
När det gäller anskaffningen av den grundläggande produktionsfaktorn jord har privat
förmedlingsverksamhet alltid spelat huvudrollen på fastighetsmarknaden. Egnahernsjöreningar för anskaffning av egnahem åt småbrukare förekom dock under en period från
1889/ 1900 fram till 1930-40-talen. Antale t
föreningsmedle mmar och därmed av en
kooperativ verksamhet berörda personer
syns dock vara förhållandevis blygsamt. Vad
som dock försvårar en rättvisande sammanräkning är att egnahem bildades av såväl
egnahemsföreningar av rikskaraktär, vissa
länsföreningar och av rent lokala fristående
föreningar. Dessutom fanns ett antal s.k. allmännyttiga aktiebolag av mer eller mindre
riks- eller länsövergripande kar aktär, som
verkade m ed samma målsättning, vilket i
hög grad försvårar överblicken. Många småbrukare fick också sina småbruk och lån förmedlade genom hushållningssällskapen.
Omfattningen i for m av antal föreningar
och medlemmar under perioden 1910-1930
framgår av tabell VIII:5, som visar egnahemsrörelsen så långt det utnyttjade siffermateria le t medger. Intressant att notera är
att den första mer o mfattande organisationen för d etta ändamål, Föreningen Egna hem
u.p. a., bildades redan 1889 (en uppgift säger
1887) i Motala. Den verkade främst i södra
och mellersta Sve rige genom filialer till
huvudfö reningen. Enligt tillgängliga uppgifter hade föreningen sin största omfattning
omkring 1910 med 155 filialer och 5 490
medlemmar. Siffrorna spretar som framgår
åt vitt skilda håll och är i stort sett endast av
kuriositetsintresse; tabell VIII:5 upptar som
framgår endast bråkdelar därav. De äldsta av
fristående rent lokala föreningar var "Föreningen Egna hem Sya u.p. a. "i Mjölbytrakten

Tabell VIII:5. Egnabemsföre ningar u.p.a., antal föreningar och medlemmar 1910-30.

1910
Medlemmar
Föreningar

1 592

15

191 5
1 636
16

1920
1 541
15

1925

1930

2 070

I 235

18

5

Källor: L antbrukskalendcrn I 908-J 932 och H. juhlin Dannfelt 1922. ·•) Siffror enligt HJD.
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i Östergötland från 1895 samt "Egnahemsför~
eningen i Vadstena med omnejd u.p. a. "bildad
1896. Bland egnahemsbolagen var "Aktiebolaget Hem på landet'' det äldsta tillkommet
1899.
Egnahemsföreningarna i Mellansverige
var till viss del koncentrerade till Södermanland och Östergötland. l Sydsverige dominerade Kristianstads och Malmöhus län medan
det i övrigt fanns e nstaka föreningar i Jönköpings, Gotlands, Älvsborgs, Skaraborgs
och Örebro län m.fl. Föreningar för egnahem fanns av allt att döma inte norr om
Kopparbergs län medan aktiebolagen (ett
15-tal) utsträckte sin verksamhet även till
Norrlandslänen. 55 Tillgången på någorlunda tillförlitliga siffror är dock, som framgått,
mycket begränsad för denna föreningsform;
med blygsamma krav på dessa kan med nöd
och näppe tabellen på s. 310 åstadkommas.
N. Edling anger i sin avhandling "Det fosterländska hemmet" från 1996 att det faktiska
antalet utlämnade jordbrukslån under hela
perioden 1905-1946 utgjorde sammanlagt
64 200;56 detta indikerar att de här redovisade uppgifterna inte ger h ela bilden av egnahemsrörelsens omfattning.

Teknikutvecklingens föreningsformer - elföreningar
Vi har i tidigare kapitel berört tröskverksoch elföreningar under denna rubrik. Vi
skall nu försöka sätta mer innehåll därunder
genom att redovisa också elföreningarnas
utveckling under perioden efter 1890 och
framåt 1930 eller som i detta fall ännu något
läng re. Tröskverksföreningarna har dock
hänförts till gruppen produktionsföreningar,
varför dessa redan behandlats under denna
huvudgrupp. Elföreningarna har vi också
uppfattat som i huvudsak serviceföreningar i
produktionen och de behandlas här närmast.
Om efjöreningarna har T. Johansson skrivit
en intressant artikel i Kooperativa Studie rs
Årsbok 1981.57 Därav framgår att den första
elektrifieringen på bönders initiativ genomfördes i Stocksbo by inom Färila socken i
Hälsingland så tidigt som 1892. Eljest här-

stammar de första distributionsföretagen
från 1910-talet. Den tidigaste mer omfattande elektrifieringen kom till stånd under
första världskrigets bristsituation på lysoljor
och motorbränsle. Utbyggnaden av elföreningarna får sin höjdpunkt under mellankrigstiden och vanligast är de i södra och
mellersta Sveriges slättbygder. Till storleken/
antalet medlemmar är de ofta ca tio gånger
så stora som de äldre tröskverksföreningarna (enligt S.-O. Olsson 150-200 medlemmar
per förening), beroende på att de större investeringskostnaderna måste fördelas på fler
medlemmar. Som mått för kraftbehovet gällde ofta den utrustning som krävdes för att i
jordbruket kunna tröska med elektrisk motor.58
Johansson uppger för 1920 föreningsantalet till I 135 innebärande att ca 40 procent
av jordbruket därmed skulle vara elektrifierad. För denna föreningsform finns inga
m edlemmar redovisade; i stället har man
uppgivit "elektrifierade hektar", vilket är ett
i detta sammanhang icke användbart mått.
Enligt HJD fanns 1921 ca 1 240 lokala elföreningar registrerade samt ett något osäkert
antal länsföreningar.59 År 1930 skulle antalet
elföreningar ha varit 1 729. Dessa siffror
samt uppgifter ur T. Johanssons uppsats
utgör underlag för grundtabell Vlll:3 och
figuren nedan, där vi för det belysande exemplets skull går något utanför tidsramen
för fra mställningen i övrigt.
År 194H5-46 fanns det enligtJohansson
något över 2 400 lokala elföreningar med
344 300 organiserade förbrukare , vilket är
den största omfattning någon kooperativ
föreningstyp med anknytning till lantbruk
haft. Denna siffra utgör dock inget mått på
antalet eller andelen jordbrukare, eftersom
denna in te går att renodla. 1944 var andelen
elföreningar bland landsbygdens elföretag
60 procent, vilket sedan med den fortgående rationaliseringen och bolagiseringen
kontinuerligt minskat för att 1950 vara nere
i 33 procent. 1980 var endast 138 eldistributionsföreningar av den ursprungliga typen
fortfarande verksamma. Föreningsantale t
under elföreningarnas olika utvecklings311
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sammanhang p å grund av att både tillväxt
och tillbakagång kunnat registreras; kurvan
anges av den tänkta konturen av staplarnas
utseende. Därmed illustreras samtliga faser
i utvecklingen: introduktions/as, tillväxt.fas,
mättnads/as och regressions/as.
Samarbetssträvandena omfattade h ela
skalan från lokala föreningar, länsföreningar samt försök till riksorganisationer. Tidigast startades länsföreningar i Norrbotten
och Västerbotten och det första försöket till
riksorganisation gjordes 1918 med Lantmännens Ele ktriska Centralföre ning, som
senare under året ombildades till Riksförbundet för Landsbygdens Elektrifiering.
Denna riksförening upplöstes dock 1930
och ersattes 1948 av Riksförbundet for elektrifiering på landsbygden (REL). Bland tidiga större kraftföretag nämnerJohansson bl.a. Lantbrukarnas Elektriska Aktiebolag (LEA) i
Örebro län från 1917. Ett exempel på föreningsformen är Svartådale ns kraftföre ning i
Östergötland från 1918, omfattande ett tiotal
socknar. Försöken med riksorganisatio ner
slog dock aldrig väl ut inom detta område,
trots olika försök från såväl Lantbrukssällskapet och sena re RLF att lösa de organisatoriska problemen. RLF upprättade senare en
egen konsultbyrå, vilken blev de n mest långlivade funktionen centralt inom detta område. Elföreningarnas stadgar, verksamhetsområden och fortsatta existens kom i den
senare utvecklingen (från 1940-talet) a tt i
tämligen hög grad påverkas av Statens vattenfallsstyrelse och övriga större kraftföretag i
landet samt av a tt kommunala elbolag övertagit eldistributionen från elföre ningarna.
Av senare framstä llningar, som frå n ett
lokalt perspektiv behandlar elområdet, märks
de n redan nämnda S.-O. Olssons "Ljus, kraft
och värme i södra Halland". Han konstaterar att mycket materia l om e le ktrifieringen
på la ndsbygden förkommit i samband med
att de små elföre ningarna gått samman till
större eller övertagits av kraftbolag och kommunala elverk. Det är dock intressant att ta
del av denna framstä llning, avseende Laholms kommun och omnejd, genom att han
sätter in denna lokala utveckling i sitt större

sammanhang. S.-O. Olsson me nar att nä r
elektrifieringen komm er runt sekelskiftet
befinner sig bönderna som ofta i ett underläge. Tekniken är främmande och svårförståe lig, d essutom organisat0riskt och ekonomiskt krävande och dyr att införa. Däremot
blir även folk på landsbygden tidigt medvetna om elektrifie ringens många fördelar och
användningsområden. Den nya teknike n
medför därför för landsbygdsinvånarna både
organisatoriska och ekonomiska problem,
som bäst kunde lösas genom samarbete. 61
Enklare och rakare kan knappast utgångspunkterna för ett samarbete i (kooperativ)
föreningsform formuleras. I det här sammanhanget är det dessutom så att det är två
intressen hos lantbrukaren som förenas: e tt
konsumentintresse i form av elektriskt ljus för
belysning och hushåll samt ett producentintresse i form av e lkraft för drift av lantbrukets
maskiner. Därtill kom sedan att intressenterna för elkraften var många fler: industriföretag, kommuner och övrig befolkning, vilket
sammantaget skapade ett större och därmed
hållbarare ekonomiskt underlag. Sådana
faktorer har medfört de långtgående strukturförändringar som beskrivits i det föregående och som sträckt sig ända fram till de
nyss beskrivna aktuella förhållandena.

Kreditorganisationerna i
jordbruket
Med utgångspunkten att kapital/kre dit
utgör e n av de nödvändiga produktionsfaktorerna för all företagsverksamhet i lantbruk
såväl som andra n äringar kan också kreditorganisationerna inräknas unde r gruppen
anskaffningskooperation . Med viss risk a tt
sammanföra storhete r av olika karaktär behandlas de här under denna huvudgrupp;
någon summe ring av de olika föreningstypernas medlemsantal görs dock inte.

Hypoteksforeningar
Hyp oteksföreningarna 62 intar en särställning, dels genom att de - som tidigare belysts - är den äldsta av de allrjämt beståe nde
föreningsgrenarna, de ls genom sin speciali313

sering på hypotekskrediter, d.v.s. lån mot
säkerhet i fast Uordbruks)egendom. Hypoteksföreningamas uppgifter och diskussionen om deras tidiga verksamhet samt deras
numerära omfattning ingår i föregående
kapitel III (Tabell III:2) De har aldrig varit
fler än 10 med den äldsta, Skånska hypoteksföreningen, bildad som nämnts redan 1836.
Samtliga övriga inklusive riksorganisationen
Sveriges Allmänna Hypoteksbank tillkom
fram till och med 1861. Största antalet delägare/låntagare anges för 1890-1900 med
ca 76 300, se tabell VIII:6 nedan. För närmare översikt över numerären och utlånat kapital hänvisas till tabell III:2 i kapitel III.

Jordbrukskassor for jordbrukskredit

Jordbrukskassoma var från början föreningar
m.b.p.a. och den andra viktiga kreditorganisationsformen efter hypoteksföreningarna.
De uppvisar en åtskilligt mer törnbeströdd
och försenad tillkomsthistoria. Med moderniseringen avjordbruket under 1800-talet ökade starkt flertalet jordbrukares behov av
både sekundär- och driftskredil, för de
mindre jordbrukarna även grundkredit.
Hypoteksföreningarna var dock i många
områden länge mer eller mindre stängda
för mindre och medelstorajordbrukare som
inte ansågs tillräckligt solventa för att få del
av hypotekskrediterna.64

Redan under 1880-talet var frågan om
driftskreditens ordnande föremål för två
statliga utredningar. Det svenska utredningsväsendet och de statliga beslutsorganen förmådde dock inte - trots förebilderna i form
av Raiffeisenrörelsen i Tyskland m.fl. länder
redan från 1860-talet - finna lösningen på
de problem man fann förknippade med
denna fråga. Efter 35- 40 års fördröjande
utredningar och diskussioner kunde man
till sist 1915 fatta beslut om ett halvhjärtat
system för driftskrediter till jordbruket. Från
denna tidpunkt (1 januari 1916) kunde
jordbrukskassor enligt detta beslut bildas
med statliga stödinsatser. De första lokala
jordbrukskassorna tillkom dock redan hösten
1915, varav Västerhaninge j ordbrukskassa är
den första i landet; Stockholms län låg inte
precis i täten ifråga om kooperations- och
föreningsutveckling men när det gäller jordbrukskasserörelsen var m an klart tidigt ute
tillsammans med några lokala kassor i Kristianstads län, också från hösten 1915. Ett för
jordbrukets behov fullt utvecklatjordbrukskassesystem kunde genomföras först 1930
efter förslag från 1928 års jordbruksutredning.
De redovisade siffrorna för jordbrukskasserörelsens del har alltså 1916 som startår
och visar följaktligen endast den inledande
fasen av jordbrukskasserörelsens utveckling.

Tabell VIII:6. Antal medlemmar/ utestående lån i hypoteksföreningar 1890- 1930.63

År
Medlemmar

Föreningar

1890

1900

1910

1915

1920

1925

1930

76 329
10

76 267
10

72 300
10

69 502
10

61 682
10

55 252

57 259
10

10

Källa: Historisk statistik for Sverige. Översiktstabeller. Tabell 82.

Tabell Vlll:7. Lokalajordbrukskreditkassor 1916- 1935 efter centralkasseområden.

År

1916

1920

Medlemmar
Jord brukskassor

l 946

4768
123

69

1925

1930

1935

122
146

18 973
285

73 035
771

8

Källor: 50 år i lantbrukets tjänst 1916-J 966. .JordbrukskasseriYrelsen. Siffrorna överensstämmer med smärre avvikelser med
Historisk statistik för Sverige. Översiktstabeller Tab. 8 1.
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Det var först efter de nya reglerna från
början av 1930-talet som organisationsgrenen kunde utvecklas fullt ut. Den fördröj da
utvecklingen i Sverige är desto märkligare
eftersom många länder på kontinenten och
även andra nordiska länder, främst Finland,
hade sina kreditorganisationer utbyggda
sedan 1860- resp. början av 1900-talet.65 Men
på något sätt är detta signifikativt för det
konservativa och eftersläpande Sverige.
"Vanliga bönder" skulle "skyddas" från
skuldsättning och förhindrades därmed ofta
att utveckla sina jordbruk - tvärtemot Raiffeisens lärdomar. I stället tvingades de p å
grund därav ofta att ta lån på dåliga villkor
från privata lå ngivare, vilket gjorde "det
onda" ännu värre.
Av tabell VIII:7 framgår j ordbrukskasserörelsens utveckling efter riksdagsbeslutet
1915. Dessa uppgifter kan med det använda
grundmaterialet inte fördelas länsvis; det
bygger på siffror från resp. centralkassa och
har u tsträckts fram till 1935 därför att den
verkliga expansionen (spridningen) kom
igång först några år in på 1930-talet. Fördelningen på de o lika centralkasseom rådena
framgår närmare av grundtabell VIII:4; de n

redovisad e perioden motsvarar introduktions- och början av tillväxtfaserna e nligt
innovationsteorin. Siffrorna kompletteras
nedan med en m er detaljerad redovisning
av centralkassornas u tveckling under motsvarande period in på 1930-talet (tabell
VIII:8). Av sammanställningen framgår att
det var en mödosam u tveckling kasserörelsen kämpade sig igenom med små resurser
och stundom måttliga framgångar; (namnmässigt hette de regionalt organiserade enheterna genomgående centralkassor för jordbrukskredit). 1 tablån illustreras den relativt
långa utbyggnadstid som krävdes innan
jordbrukskasserörelsen var någorlunda etablerad; som framgår från 1916 och fram till
mitten av 1930-talet. Dock ingår inte de kassor som avski ldes och konstituerades till
självständiga cen tralkassor först så sent som
på 1950-talet, nämligen Hallands och Norrbottens. Lokala kassor fanns dock äve n i
dessa län från tidigare p erioder. I tablån har
också infogats den fö rsta samarbetsorganisationen som tillkom 1926; sen are bildades
Svenska J ordbrukskreditkassan, SJK, som
riksorganisation i juli 1930 efter förslag av
1928 års jordbruksutredning.

TabeU VIII:8. Centralkassor för jordbrukskredit med tillkomst, registrering och verksamhetsområden.

Kassa

Konstituering

Registrering

Verksamhetsområden , län

Mälarprovinsens centralkassa

29 jan. 1916

17 juni 1916

Mälarprovinsens centralkassa
Mälarprovinsens centralkassa
Kristianstads läns centralkassa
Södra Sveriges centralkassa
Södra Sveriges centralkassa
Malmöhus läns centraikassa
Skaraborgs läns centralkassa
Västra Sveriges centralkassa
Mellersta Norrlands centralkassa

1919
1920
6 mars 1916
1916

Stockholms, Uppsala,
Södermanlands
Gävleborgs, Kopparbergs
Östergötlands
Kristianstads
Kristianstads, Blekinge, Kalmar
Kronobergs, Hallands, Västbo h:d
Malmöhus län
Skaraborgs
Skaraborgs, Älvs borg, Bohuslän
J ämtlands, Västernorrlands

14 april 1916

16 nov. 1916
1919
I 919
13 dec. 1924

21 dec.1916

I "Sveriges förenade centralkassor för jordbrukskredit, förening m.b.p.a." 28juli 1926
Mellersta Sveriges centralkassa
Östergötlands läns centralkassa
Gävle-Dala centralkassa
Övre Norrlands centralkassa
Västerbottens centralkassa
Gotlands lån s centralkassa

1932
12 maj 1932
l 931
1934
1934
1936

Ö rebro, Värmlands, Västmanlands
inkl.Jönköpings, Kalmar n:a
Avskild från Mälarprovinsernas
Västerbotte ns, Norrbottens
Västerbottens län
Avskild från Östugötlands

Källa: 50 dr i lantbrukets tjänst 1916-1966. Jordbrukskasserörelsen.
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lnfonnationsstod till jordbmksltc~sse;-jj,-e/,sen
Når del g-ällerjurdbrukskasst:rörelsen li nns
de1 skäl all uppmärksamma de dirttkta stödinsatStr som gj'ordes från såv•;il Kooperativa
Förbundets sida son, a"' vissa andra organ isa~
ric)ner, bl.a. några hushålln ingssällsl:ap och
den staLliga småbmksko11.1ulen1en, dessulom t.ex. Sverigesj ordbru.karföi'bund samr
•·gna)lemsrörelsen."' De, 1ogsig bl.a. ,,ttryck
1 a lt KF-koopcratören A Öm e redan 1913
u i1,rav en prog,~unskrift 0111 ~Jordbrukskassor"
nch Ull han samma dag som ril:sdagshesluleL

V1o-ro• MVll>SSOI' ltJwtoT (1874-1938) yar
lau1brukarson (Tåu 1<:lima.c län . .Efter folkhögskole- och Jantbruksscudier såväl i Svc~
rige som Danmark blev l\ao .agn:mom vid
l\)11arps lan1b ruksinstitm år 1900. Rcd:u,
1903 tillträdde han som jordbrnkskonsu-
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o m jordbrukskassorna togs 1915 mgavskrif:
len -:Jon lbmkeLI driftskred i1. l<ort handledning i bilclande1 avjordti1·ukskassn,·",.1ryck1
på Kf's fö rlag i Stockholm. Sanuna,uag,!l
genort1f8r~es sorrt framgår av fa.hanua
VIII": J ert flena1 infc>tmm.ionsakth~rnter samt

ri,kryu,1i nginsa1Ser."' Troligen tillkom dessa
hjälpinsaiser dfu•för all man från flera håll
ansåg det mindre jordbruket otillböl'iigL
misSg)'1lrtat genom den sr.arkt försenade och
fö rdröjda handläggn in!:(en al' kredirkaSst!•
frngorna.

len, i KristiansLads län" h1ishåll pi,,gssällskap och vu,· sedall 1906-30 •ckrctcrare i
sällskapet. Sam1id1g, utövad~ ban prakcisk1
jocdbn1k sol'.l\ a rrcndaton,d "Ii-olle L_Jungby eg~ndom och ägde frän 1922 SlÖJ'll
Binga lf<lrd I Kalmar l~n. E. l«de uer sLo,.,,
arl)eL~i,,saL-.er på främst t.re 001r..idcn: .små•
brukets utveckling, eguahemsrim:lsen samt
lörcningsväScndet i' all mån het inom jordorukeL Solll sm.~brukruvänlig h11shållninJl$sällska1>ssekrere,-,,rc sLianulerade h:1.n clonnil företagstbnn i Kristian.stads län i högre
grad ån någocannats(lllskap i lan dctL FT,v1
Utvecklade ocksa i hög g,-,,(1 kur,vcr.k5'Ull•
heten bland jordbrukarna och den småbrukarpremie,i ng SQm infördes 1902, Ål't!n
cgnahcmsverksam he,en 11tv<:tklades i detrn
tån genom e.o ;:tktivjnsats frårt E:s sida. Han
blev också J 930 övcrdicektör och ~he,f, för
Statens cgnahemsstyr~lse. På röreningssidan ägnade han sig möve.r smäbtukaroch egnahemsfört,ti ngar ocksa åt fnlmsL
jordbru ks~asser(,relsen. Södra Sveriges
Polatisodlarcs ccntr:alf()re.n:ing, Sveriges
Fjädc•fäavclsförelling .sam, siärk~lsdörcningarna 1 Sk~ne och 8lekillge. Dessutom
dehog hau i uppbyggnaden av ton'l<trölörcD.ingar. mrjcriforeningar och andels•
sllikte1i e.r i Skåne, Utöver cl= uppgifter
var han ~reu I9 I 2-15 ledamot av riksdagens andra kammare, (Svensk, Biografiskt le., ikon band 12 s. 709 ff.) ❖

FAKTA.RUTA Vill: 1.

Exiempel på stöcljande informationsinsatser för
j ordbruksk:asserörelsen
1m

A.Örne på KF utger p,\ 01;en hand
en progtamikrift ort, "Jordbrukskas•
sor11 • 0. Berglnnd. i (.;immene intar 1
..Bondelö1·bundets första programför~lag co punkt om jordbtuksktetliten~
ordnande genom cll "modererat Raiff.:ise,,sr,rem "·
lll..Ui: A,Örne 1Hger också 'Jordbru~•~•
drifiskredit. Kol'l bandkdni11g i bjlcfande avjordbruks kassor" på .KFs förlag.
J.filfu Jortll,rtt~sdepartementtl tryckte i
sar)tband med riksdagsbcslutel 1915
1nöns1erstadgar för ka.ssor. Representanter för h whaUnit\gssållskapen möttes för planering av otganisationsarbetet i några län, ~ex. Stockholm och
Kil<tianstad,
lliJ..:i. Aftonbladets bilaga Lantmanoahlad.e\ utger 1915 ell spe,;.ialnummer
om 'Vår Jordbruksk.asserörelse" m_ed
artiklar ~v sratskonsulcnten Aug. Os•
t~rgren. V. Eke1·ot, HS Krisliatlstad,
deltog i förbertdelscarbeter för riksdagslJeslmeL 1915 och ,iveu gkli\s l
uppbyggnaden av r(ireiscn. liau varutgivare av tidsl<riflen "Vårt Lahtbn1k".

som uncler 1920-talel fungerade som
offidi:111. språkrör tör kassei·örelscn.
Aktiva i SUt1e i övrige g,;cvt Raoul Hau,ilton, $.Jönsson, Fridhill, G, Hmsson,
Widiskövle, J. PAl.ssou, Ande11llöv m 0.
Från 1915: Org:u1iserat fältarbete med
foreilragsvcrksamlr~t och informaLöl'<!r
sann hu~agitation pt, flera håll i landet:
G.Johansson. Viskan, C. Alm 1 Dju_r;holm
(aktiv i .HeOI p;å landet), G. Hansson.
1filJi; S1a1skoristtle111en Aug. Östcrgrtn
bedriver en omfattande fö,edragsvcrk.sam hct och uLger en rad skrifter om
jorobrukskassor ocl,den sekunda,·•jördbrukskredi1.e11~ o,·d nande.
1fil§;. K.J. Bohlin, Falköping, utger tid:;krif(e11 ·•oesveuskajo1dbnil<skassoma''
(kortva1ig).
)923 och 1926· ständiga rnpresenL.antskapet anordnar ;'qrd/mlksk«mlrongr•s.w.
1929- )930: ~appsala möte'.' och "Jurd•
hn 1lrareril\:idagc11• var ()pinionsbildande sammankomster iör jordbruket l
den am allvarligarejordbrukskriscn, Vid
vilka m.a n uttalåile eu kraftigt stod för
jordbtuksl<asserorebcu.
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KAPITEL

IX.

Huvudgrupp 3-Avsättningskooperation

Föreningstyper och -kategorier
Denna huvudgrupp omfattar med här tilllämpade avgränsning och gruppinde lning
följande kategorier av föreningar:
1. Mejeriföreningar (andelsmejerier)
2. Äggförsäljningsföreningar
3. Slakteriföreningar
4. Centralföreningar (i princip spannmål)
5. Kvarn- och lagerhusföreningar (spannmål)
6. Skogsägareföreningar
Gruppen omfattar som framgår de föreningar som vi i dag betraktar som de viktigaste
försäljningsföreningarna; lagerhusföreningarna finns också delvis kvar men lever en
något mer undanskymd tillvaro, delvis som
fristående föreningar. Definitionsmässigt
kan gruppen beskrivas som föreningar för
att organisera moment vid insamling, lagring, förädling, marknadsföring och (parti)handel med jordbrukets stora stapelvaror,
vilka var för sig ger underlag för produktspecialiserad verksamhet(= lantbrukets kooperativa branschorganisationer). På grund
av SLR-organisationens ointresse för spannmålshande ln och dess avsättning fram till
1930-talet samt organisationens o bestånd
under periodens senare del är centralföreningarnas plats i listan i huvudsak endast av
principiell innebörd.

Föreningar för ägg- och fjäderfäförsäljning
I framställningen har vi i kapitel V r edan
b ehandlat mejeriföreningarna, varför vi nu
tar oss an de återstående. Av detta skäl blir
vårt följande mer renodlade avsättningsområde äggproduktionen och de i samband
därmed aktuella äggfdrsäljningsfdreningarna.

Äggföreningarna tidiga pionjärer
De första fören ingarna av denna typ skall ha
tillkommit redan på 1880-talet och de första
grosshandels- och exportorganen för ägg i
Stockholm 1886 resp. i Skåne 1888. De skulle t.o.m. ha varit förebilder för motsvarande
fö reningsbildningar i både Danmark oc h
Tyskland, ehuru den omvända o rdningen i
rege l anses vara den vanligaste, d.v.s. att
Sverige tagit efter vad som h änt på det kooperativa området i dessa länder. 1 I vilket fall
"led rörelsen avbräck under 18 90-talet" och tog
ny fart först en bit in på 1900-talet. Vi har
tidigare tangerat detta område i avsnittet om
Fjäderfäavelsföreningens utveckling och
uppgifter och de försök som från denna organisations sida gjordes för att stimulera en
sund handelsordning på området.
Omkring 1908/ 10 skulle an talet äggföreningar ha varit ca 210 vilket dock är en osäker
uppgift. 2 De flesta bildades i Malmöhus och
Kristianstads län, h elt naturligt därför att
där producerades den största kvantiteten
ägg. Men även i Östergötlands, Skaraborgs,
Södermanlands och Västmanlands län fanns
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lokala s.k. äggkreisar liksom e nstaka sådaua
i Ö\1riga V4St· och me llansvensk~ lån och i
Gävleborg. I Malmöhus län fanns 1910 ca 65
äggförenin.gac fu• 1913 uurycktc en skrm.<k
livsmeddskoin11'litu! i en skrivelse rill l(l.11ets
hushålb1i ngssä llskapsom sin mening au det
hdt och h~ llet var ågglöre ninga,·nas förtjäim, a11 kvaliteum på äggen böjts och diirigeno m möjliggjort e n viss äggexport. Man
menad<: också att dt,ssa fö reningar fonfarandc ,,äJ nadeom deuua. baJ1Ckl och under stora svårigl1eter sökte uppehalla den. De1 var
därför med verklig Iedsnad man konstaterad e äggföreningarnas tillbakagång, Av det
SI.Om anrnlet i'ö ren ingar, som b'ildai.,; i Skåne
scclan .1 907, fiterstod 1913 im e Oerä n hälrtcn och må nga av dessa förde e n ty1,1ande
tillvaro .'
Senare blev förutom Skåneläne·n de nyss
nämnda samt dessutoru Kalmar oc.h Co1lands läu ccn trum för ägg- och §äderfäpro•
ch1k1ionen och därmed även de starkaste
fö rcningslånen på området. Det va1· alhs :\
pårngligt tidigt man gjo rde de positiva erfa,·enhe1erna av före11ingsformc11. Sv.\1'ighe 1en låg i att uppnå kootinLLilet i arbe tet
ocb a lt lösa samtliga problem i d e <,lika
leden fram till konsumenten. Det uppges
ock.så att i Cö,eborgs- och Bohusläi, bildades
192.2 hela 58 fo rcn ingar l sam band med en

1°:irvningskampa nj . Verksamheten upphördt dock i Slorl S<!ll under 192()-talcl och
1930 Fa11r1s endast 10 fören ingar kl'ar av
tles.s.1, vilket belyser den oågo, svaga "överlevnadsfrekvenscn •.
Ett a1· de avgörande problemen 1°<1r strttktw·cu p~ produktionen. Detrn belyses ,sil av
1928 års jordbruksULredning sonl kons1.a1crade a11ljäderläskc>1seln nu hade utvecklaL~
tiU att v"ra en fön"1.rvskalla för mlnd,·ej(lrdbrnka.re, småbrukare och lägenheisägare;
ett förhållande som ocksi'i 11 ncle rsn-yks av
'"\JO vid 1920-taleis bö,jan.1 l.111e m indre iln
nära 17 procent av amalct §ådcrtän i rik.:l
fanns ännu 1927 på lågenheter och brukni ngsen ht'ler undt!r 2 ha l s(1dra och melle rsta Sveriges slättbygder. Råkna r man p å
~nllctcr upp ti ll 10 ha blir andele n nåra
36 proce 111, Norrla11d had e e ndast drygt
•165 000 av de 9,5 milj. fjäderfän son, fänns i
rikN vid de nna tidpnn kt. Ungefär 66 procent av tocalanta let v,u· lokaliserade· till dt:
nyssnämnda släubygderna \ södra Sverige.•·
Detta innebar framför allt att insamlingen
av äggen var e t1 problem. Före bilens aJlrnänna, anvi\ndning var det i stort seu endast
den hel t lokala marknaden son\ stod rill
bnds För de m som producerade och såJd e
ägg. D<:ssuwm var p1'Qd11k1 ionen som nämnts
vanlig i kretsar (:ickeyrkesmässiga j ord-

l11saml,ngen av äggeti
frd11 il., m<lnga s•n,! åggprod11.attt1rr,,a var ,J,t
st6r.i((J pro_~letur.l i dnJilll

lmmsdc Aggtxpor,p;rt 11i11gam(l 11rgt1ui.~r1uJ~

därför fll ,1ii1. IJtJ lbk(Jln
äggföreningar och "PP·
soml<frt, stYJn nt:ks/1.shg
ti/J ah äggen blev r(ltl

Jö1t1atkade.. lnterw1•Jrå11
iiggflhtningens tn<>tlng•
ningJrw;, diir dl tnltn/11
pmdttctmterm1 Jä1mwr
si11a ligg. Piito i SM~x
tidsk,ijl I9 IJ.

brukare), som inte kände särskilt starkt för
någon solidaritet och samverkan med de
större specialiserade producenterna. Därför
var det också endast i de områden där man
tidigt organiserade hållbara uppsamlingssystem och effektiva exportorgan som föreningsverksamheten kunde utvecklas. Även
mejeriföreningar var på olika håll engagerade i insamlingen av ägg; för 1928 uppger
jordbruksutredningen att 13 föreningar rapporterat sådan verksamhet. 6 I tabell IX:l
sammanfattas de uppgifter om ägghandelns
organisation som finns tillgängliga i olika
källor. Det är dock klart att förekommande
sifferuppgifter om föreningsutvecklingen
inom detta område är både bristfälliga och
osäkra. Hämtat från olika källor kan en sammanställning se ut p å det sätt som framgår
av den följande tabellen.
Tidiga grosshandelsorgan kom till stånd
framför allt i Skåne; Äggförsäljningsföreningen i Åhus 1901 och Svenska äggexportföreningen i Degeberga, bildad 1906, var de
tidigast funktionsdugliga. Dessutom tillkom
Västgöta äggexportförening i Skara 1909
men södra Kalmar läns inte förrän 1923. År
1929 hade dessa fyra områden enligtjordbruksutredningen 142 anslutna äggföreningar, 302 ställen för uppsamling samt ca
16 400 anslutna producenter. 7 Flertalet föreningar arbetade som föreningar u.p.a. HJD
behandlar fjäderfäavelsföreningar och äggförsäljningsföreningar i ett sammanhang,
varför hans siffror företer viss sammanblandning. Han understryker dock att exportföreningarna är en förutsättning för att hela
organisationsapparaten skall fungera och att
vissa av dessa också upptagit anskaffning av
förnödenheter för äggproduktionen på sitt
arbetsprogram. 8

Jordbruksutredningen rekommenderar
samarbete
Jordbruksutredningen (1928 års) uttalar
dock sitt obegränsade förtroende för denna
föreningsform som på många ställen både
klarat uppsamlingsfrågan och dessutom i
samklang med Fjäderfäavelsföreningens
strävanden i hög grad höjt kvalitetstänkande
och främjat prisstabilisering inom sina
räjonger. Trots deras ännu ringa andel av
marknaden, ca 14 procent, blir utredningens
omdöme om äggföreningarna att de genomgående varit pionjärer och sökt säkerställa
en ordnad avsättning och därmed skapat
möjlighet för produktionens vidare utveckling; detta trots att kapitalstarkare enskilda
firmor sedan trängt undan dem. Det syntes
emellertid enligt utredningen i hög grad
önskvärt, att denna föreningsrörelse utvecklades och konsoliderades vidare.9
På grundval av de positiva erfarenheterna
av de på grosshandelsfunktionen inriktade
äggcentralerna blir jordbruksutredningens
rekommendation att en systematisk uppbyggnad av såväl lokala äggföreningar som
av äggcentraler skall ske. Man förutsätter att
arbetet centralt sker i samråd mellan Lantbrukssällskapet, SAL, och Fjäderfäavelsföreningen och på länsplanet gemensamt av
avelsföreningens länsavdelningar och hushållningssällskapen. En lokal föreningsbildning måste dock ovillkorligen kombineras
med en ordnad avsättning genom väl organiserade äggcentraler eller andra uppsamlingsorgan och exportföreningar. De åtgärder
som jordbruksutredningen främst rekommenderade utgjorde sammanfattningsvis
följande:
• Upplysning och undervisning om produktionens uppläggning samt produktern as behandling

Tabell IX:l. Äggförsäljningsföreningar u.p.a. (äggkretsar) samt enstaka medlemsantal 1908-35.

Föreningar/kretsar
Medlemmar

1908a

1920/21b

1925

1930c

1935

209

413
9609

486

690
16 400

1164

Källor: a) N. Wohlins utredning om avsättningsförhållandena, s. 249. b) Mellanhandssakkun niges betänkande. Tab 26. c)
Jordbmksutredningens betänkande IV SOV I 931 :6, s. 36.
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• Specie lla åtgärder för att höja kvaliteten
på äggen och handelns funktion
• Åtgärder för att utveckla och stärka äggproducenternas organisationer
• Statligt ekonomiskt stöd till andelsrörelsen på äggförsäljningsområdet, främst för
att organisera äggcentraler med äggpackerier m.m. via en statens fjäderfälånefond
• Behovet av forsknings- och utvecklingsåtgärder på fjäderfäskötselns och ägghandelns områden beaktas. 10

Slaktdjur och slakteriföreningar
På samma sätt som spannmålsområdet var
slakt- och charkuteribranschen ett specifikt
problemområde som krävde mer än enbart
etablering av slakterier och exportföreningar för att lösa upp problematiken. Dessutom
förekom inom de tta område ett av de mest
intressanta försöken till samarbete mellan
producent- och konsumentkooperationerna, varför det också senare görs till föremål för en grundligare behandling i detta
avseende i ett följande kapitel XI.
I sin utredning om avsättningsförhållandena konstaterar N. Wohlin att det 19101911fanns2916 slaktare och korvmakare i
landet samt 58 charkuterifabriker och 12
svinslakterier. De sistnämnda siffrorna är
kanske inte på något sätt uppseendeväckande medan den förstnämnda är desto mer
påtaglig. Av de över 2 900 slaktarna fanns
743 i städer och 2 173 i köpingar och på
landsbygden. 11 Denna härskara utövade sin
inköpsverksamhet dels på de regelbundet

återkommande marknaderna i de olika
länen, dels genom besök direkt på de enskilda gårdarna. Antalet marknader där man
genomgående saluförde levande kreatur,
såväl slakt- som livdjur, är intressant. Dessa
som förekommit sedan urminnes tider,
anges av Wohlin 1913 till 211 och, menar
denne, "välordnade kreatursmarknader i landsorten är av nöden". Då noterade Wohlin dock
endast de i almanackan angivna och av
Kommerskollegium fastställda s.k. frimarknadema.12
Mellanhandssakkunnige har i stället 1920
kartlagt och summerat samtliga i landet förekommande marknadsformer, d .v.s. utöver
nyss nämnda mer "officiella" även stortorgdagar, månadstorgdag-ar och kreatursmöten,
vilka i regel fastställdes av vederbörande
länsstyrelse. De uppges för år 1921 vara totalt
1 957 i landet i sin helhet, varav 218 var frimarknader. I många län som Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,
Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Skaraborgs, Värmlands och Örebro var de 100287 per län och år medan några få län
(Stockholms, Kopparbergs och Norrbotten)
helt saknade marknader. 15 Detta behövde
dock inte innebära att handeln var helt ur
funktion; e n sådan förekom och kunde
fungera förhållandevis väl på en lokal marknad med t.ex. en närliggande tätort som
avsättningsområde. Wohlin och Hellström
anger för var sin tid också vilka led som var
involverade i och verksamma vid avsättningen av kött och slaktdjur, vilket framgår av
tabell IX:2.

Tabell IX:2. Översikt över slaktdjursmarknadens organisation 1913 resp. 1930.

Olika led i slaktdjurshand. omkr. 1913

Institutionella förhållanden omkr. 193◊

* lantbrukare
* underuppköpare
* kreaturshandlare
* marknader
* slaktare eller d:o firma
* partihandlare i kört
* matvaruhandlare
* konsu1nen ter 13

*
*
*
*
*

kreamrshandlare
marknader
slakthus, besiktningsbyråer
kommissionärer
privata slaktare
* producentkooperativa slakterier
* konsumentkooperativa slakterier
* charkuterier "

Källa: Wohlin 191 4 s. 183-193 /Jassim. och Hellström. I 958 s. 66 fJ.
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Slakt och slaktdjurshandel stort problem
Slaktområdet betraktades dock med dessa
förutsättningar som ett svårlöst problemområde. Vad som tillkom under 1900-talets
första femton år var de offentliga kommunala
slakthusen, det tidigaste i Malmö 1904. Fram
till 1916 hade sammanlagt åtta slakthus inrättats i de främsta konsumtionsorterna i
södra och melle rsta Sverige. 16 Därmed förändrades i viss mån kreaturshandelns karaktär och en viss sanering av slakthantering
och handel uppnåddes liksom kvalitetskontroll, bl.a. genom kommissionärer och särskilda kreatursmarknader i anslutning till
slakthusen. Professor K.F. Svärdström ger i
sin framställning en målande beskrivning av
marknadernas och slakthusens historia, utveckling och verkningar fram tills tankarna
på en lantbrukarnas egen slakterirörelse på
allvar började ta form. 17 Efter 1915 inrättades dock inga fler offentliga slakthus och
systemet kom därför aldrig att bli riksomfattande. Wohlins förhoppning att kommunala marknadsplatser skulle kunna upprättas
allt eftersom systemet med offentliga slakthus utbyggdes infriades därmed aldrig. Påtaglig var dock den positiva effekten på de
lokala kreaturs- och köttmarknaderna på

slakthusorterna och deras naturliga omgivande marknadsområden. En sanering
kom alltså till stånd i de delar av landet där
slakthusen fanns men var geografiskt alltför
begränsad.

Slakteriföreningar efterlyses
Framför allt uttalade dock samtliga statliga
utredningar alltifrån Wohlin år 1914 att jordbrukarna genom egna andels- ochförsäljningsföreningar (förf. kursivering) skulle kunna ta
hand o m slaktmarknaden. Önskemålet
skärps efter hand i formuleringarna; Mellanhandssakkunnige ansåg att man i största
möjliga utsträckning skulle onödiggöra
kreaturshandeln genom att lägga slakteriverksamheten i händerna på jordbrukarnas
egna organisationer. Jordbruksutredningen
i sin tur ville 1932 "med styrka betona, att det i
första hand bör ankomma på jordbrukarna själva" att genom egna åtgärder och inbördes
samverkan åstadkomma en ändamålsenlig
avsättning av sina slaktdjur. 18
Det var emellertid - som redan noterats sedan gammalt mycket svårt både att få
grepp på omfång och former samt medel att
rationalisera slakteriverksamheten. Branschen frodades under hägnet av näringsfri-

~================·~

De grundläggande reglerna om köttbesiktning och
slakthustvång började
diskuteras redan i mitten
av 1800-talet men infördes
först 1897. Ritning till det
nya slakteriet i Kävlinge
som uppfördes 1916 av
Sydvästra Skånes Andelssvinslakteriforening - vid
denna tid Sveriges största
av sitt slag.

Slakteriet i Käflinge: öfver: fasaden mot öster; under: fasaden mot norr.
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heten och de hantverksmässiga former
under vilka den alltjämt bedrevs. Vid början
av 1930-talet hade alltså förhållandena från
1913 i princip inte på något avgörande sätt
förändrats även om marknadernas betydelse hade börjat minska. 1928 års jordbruksutredning visar att det 1932 hölls 275 marknader varav 35 frimarknader jämte e tt stort
antal s.k. torgdagar eller kreatursmöten, där
kreaturshandel ägde rum. Det tycks vara
först genom företagsräkningen 1931 (refererad av Hellström) som man får en någorlunda säker uppfattning om näringens verkliga
struktur. Siffrorna bekräftar att förhållandena inte i någon avgörande grad hade förändrats sedan Wohlins kartläggning 1913.
Antalet slaktare utgjorde alltjämt drygt 2 100
och slakteri- och charkuteriföretag fanns till
ett antal av 586. 19 Svärdström skildrar också
målande hur utvecklingen startade, utvecklade sig och - kort och gott- spårade ur. Särskilt påtagligt blev förfallet under 1930-talet,
då det var ont om arbetstillfällen och många
arbetslösa av rena försö1jningsskäl fick ta vad
som bjöds av förtjänster och därför etablerade sig som småslaktare. 20

R.egler far hygienisk sanering
Långt dessförinnan, särskilt från näringsfrihetens genomförande på 1860-talet, hade
emellertid protester börjat höras mot det
slarv, de avarter och bristande hygieniska
förhållanden som kännetecknade särskilt
småslaktarnas verksamhet. Detta skapade ett
behov av samhälleliga regler för hur hanteringen skulle utformas för att fylla elementära hygieniska och hälsofrämjande krav. Sådana regler hade införts i flertalet europeiska
länder särskilt från tiden omkring 1850- och
1860-talen. I Sverige tog det som regel trefyra årtionden längre tid att få nyheter
accepterade, så även i detta fall. År 1897 tillkom den första lage n om köttbesiktningsoch slakthustvång, som det sedan krävdes ett
antal ändringar och tillägg till för att göra
ändamålsenlig. Härvid kom sammankopplingen med önskemålet att kunna exportera
slaktdjur, kött och fläsk att främja och motivera d e reglerande å tgärderna, efte rsom
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man fördärvade sitt rykte som exportland
med dåliga varor. I dessa sammanhang spelade flera hushållningssällskap och sällskapens ombudsmöte en aktivt pådrivande
roll. 21 Detta var vad danskarna så effektivt
hade löst genom sina andelssvinslakterier
och kontrollen därav vid exporten av bacon
till England.
Även om utvecklingen i Sverige gick sakta och släpade efter blev alltså kraven på
bättre kvalitet särskilt för exportprodukterna den faktor som kanske mest verksamt
bidrog till tillkomsten av kommunala slakthus och offentlig kontroll av stora delar av
slaktverksamheten. Trots dessa försök från
samhällets sida att sanera förhållandena i
branschen anger dock Svärdström att man
med fog kunde tala om att slaktdjurshandeln från 1870- och fram mot 1930-talet förföll i hägnet av näringsfriheten och det existerande slakterihantverket. Formerna för
marknadens organisation görs också i ett
följande avsnitt till föremål för en mer ingående granskning i Mellanhandssakkunniges
betänkande och utredningens förslag till
kooperativt samarbete för att sanera verksamheten, viket dock misslyckades. Vid 1930talets början var man dock ganska klar över
att genomgripande förändringar, främst i
m arknadsorganisatoriskt avseende, krävdes
för att tillgodose både det allmännas, producenternas och konsumenternas krav.22

Första slakteriet viktig milstolpe
Det är ganska sent som försöken från lantbrukets sida att lösa slakteribranschens problem blir verkligt framgångsrika. De större
privata slakteribolagen, särskilt de danska i
Sydsverige, var både starka och aktiva. Röstin
anger några exempel på tidiga jordbrukaröverläggningar i saken, bl.a. ett slakterimöte
i Eslöv 1884, då man diskuterade ett eget
exportslakteri. Andra försök gjordes också,
bl.a. i Örebro län 1887, samt ytterligare ett i
Svedala i Skåne, där ett slakteriföretag byggt
på andelsprincipen diskuterades 1894. Privata företagare inom branschen lyckades
dock så här långt förhindra jordbrukarnas
planer, som Röstin uttrycker saken. Hushåll-

ningssällskapeo i de väst.svensl<a länen gjor•
de också tidiga insa1s«r att genom stöd till
,in l;iggn irtg av slakle,ie_i· sanera slakterive1·k-

samhe1e11.
År 1897 bildaclc: ,en privaL affärsman/ rede ,.iiigare och en lanthnikssk<;>leföres1,inda•
re i Halmstad e 11 $lak1er ibolag men detta
gick t:fter kort tid i likvidation på grund av
för.ötlru,de konk1.1 1Tens från ell clanskt
privatslak1eri i Helsi11gborg." l UauUJru·kbildades Hqrs.,ns Andelssvineslagteri år 1887
och därefte r skötide - som tidigare bc'Skrivii.s
- en formlig våg av andelsslaktcriei· över
Danmark fram till 1900, då 26 enheter var i
v~i>ksamhet. Efter de nna mod ell hildades
också 1899 Httlmslads svi11s/ol11,riftir,mi11g på

~n ,inerna"' cfLcr' del l'l)'SS näm_nda Jjkvide rade slakte ribolaget; slakteriet funrt~jtt n :dan
o.;:h verksamh<!ten stan~de: den 25 uo,•e o,ber deua år i dess tidigare lokaler."
Det viktigaste av allt var au delta första
slak1,eri på ande.lsbasis.lyckades rida llt start•
i'låtigheter. konkurren.5 och andra problem.
Sedan dröjd "de1 till I!J06 innai, Tomelilla i
Krtsli~1Stad län blir p latsen för Sydöstra (senare Oslra) Sk.åne~Ande lsslakteriJcn·ening;
,k 1908 k<>m verksambewn igång vid de t då
nybyggda slakteriet på clen.na ort. I södra
Kalmar lån togs diskussionerna om en slak·
u:,iförening upp i dess la111bruksklubb

H,,1,,;;wJ,s , Jak/i,ifii1<~"l11gfrd11 189911/iYIW

fersro. koojmm,"va s/qh,eti( t I Sverig,; det vor 1/11
v<ks(t ~iktigt (I// del

ljd<ades la s-ig igenD>n
,da:t(Jv/Irighel~rna 01;/i

klom konlmrm,sm mtd
dt

Jmvaia. PI}. t,;tdm

fabrik-en. vid starten
/ 8/J9.

1mgdar sa,mitligtsou, 1 Kristianstad län. De t
mest intressanta försöket p~ slaktomdckt
gjordes emellertid i Östergötland.

Organisationsförsöken i Öslergötland,
Svärd~trfnh göt c 11 mer intrång-ande gra nskning av de första försö ken an organisera
slakte n i Östergöt.lands och norra Kalu1ru·
län. Del första av dessa fö,~ök VH de t s.k.
•s1allbyggnadsbolage<" i Skli nninge från hör·
jan av 188(1-tale \, ege nt.ligan :1vsett för h>lSl·
marknader. Men d iskussionen om avsätt·
ningsbolag och andelsföreningarvar igång.
fra m för allt bland llus hållningssällskapcL,
lörer.riidat'I!. Konsulcnte11 G. Llljhagen . som
'!:i fömt möu som 01<:;jeriman, ta lade vid
OsLergöLlands län,,; hushå llntngssällska ps
möte år 1886 om Wi11lil:.ötsel11 <>ch hur mao
skuUe uppnå e n bä, rre lönsamhet i denna
driftsgre n, Påföijandt: år var ,Urcktören vtcl
Bjfu•ka-Säby lantbruks- och mejenskolu I.
Tnsulandcr inne på samma ämn~. Ell t:)l<:L
slaktert var 111:l.lct men f(>1·mc11 man tänkte
sig var ännu bolagets även 0111 d ~t i hävderna också talas om e n före ning-. ELL holag
l.>ildaclcs efter akliutcckning d co 29 januari
1889 i Un köping, vi Iker dock efter diverse
sv:hig he1.e r upplöstes 1892.,. Etl slaktcrillolag s kall också h a bildats i Skfonloge i
bö1jan av 1900-talet och sedan rekonst~1.1i;.

ml$ till den 1908 e ller 1909 bildadc slakterilöreningen. cle11 försrn med uamnel Öster•
götlands Andelsslakteriförening.
Det
mycket påtagligt att det förcliig en
direkt samba nd mellan föl'söken au ordna
avi;ätLningen och strävan att förbäura ~iälva
produktionen . Professor N. Hansson. som vi
också mött i det fö,·egående i samband med
köntrollföi-eningarna, pr opagerade iULeit•
sivt för bättre svinskötsel och att med let fö r
aLL få lll bästa möjliga resultat dårav var avsätming genom andelsslakterier. På tal om
avsikterna med Skiinoingeföreningen säger

,,a,·

även Svärdström all det också måste ha vatil
av betyd else att behovet av föreningen uppfattades som utpr.iglat lokal t, d .v.s. att ,nan
inte hade några p1aner på a,tgöra ff>rcningcn till ett verkligt swrför e1ag med exponinriktning. Den skulle bli ett medel air främja
den pii hemmamarknaden inriktade lokala
svinupptöd11ingen och prodt,ktionen av kvaliletsfläsk genom bestä mda regleT för leva•

litetsbetalni ngen och på sarnma såu som

a.ndelsmejerie.rna dcsst1ton1 vara en kompl4!mt:n t Lill ka pita1inve.ste.rit._1garna på längre
sikt i själva primärproduktio nen:'" Slaktverksamhet innebar dock större svårighe1.er och
affiirsrisker ån m~jeri- eller produkuonsföreningar. Efter fyra å r gjorde före ningen kon•
kurs vil ket satte qjupa spår hos cle berörda
och - menar Svärdsu·öm - grundlade e n försiktighet hosjordb,·ukarlla att göra ekonom iska utfästelser till nystariade föreningsföl'eiag, ,, lket uuiyt\jades av privdtslaktarna
cill att u nderhålla m issrron rnot dylik<1 konktanensfOreteelser.17
Ett annat försök gjordes i Vimmerby efter
initiativ och diskussion i norra Kalma1· län~
lautbruk.~klubb. Utred ning och beslut ledde
ull a tt man 1888 bildade e1t bolag. Oeta.-betade med ,-axlande framgång till 1897 då det
11pplöstes. J lantbruksklubben d iskuterades
ock&1 senare bygg-ande, av ett slak1e.-i vicl ett
par Lillfälleu åren 1909-J I. Det sistnämnda
åtel hade emeller tid det offentliga slakLhuset i Linköpi1lg kom.rn.i t till stånd och lör

)hldtlsilahteritl i 11·,wll., /rhn 1930-talet.s bö,ja,,. Sl(llauifiinmh;g.uuä11andena i Öslergiill,md ifr dt md,, som
gjorls till for,mhl for ~tt Jlb.J.'r()I mer grno11tg,·if,tt11(1e k(nt(iiggning genom K.J~ .'iviir1lsttci1m odt hmu med.arbetares
ins(IJ~·n:

de närmaste åren innebar det en sådan förbättring av slaktdjursavsättningen att någon
insats i form av svinslakteriföreningar vare
sig i Östergötland eller norra Kalmar erfordrades. Föreningen i Skänninge flyttade också över sin verksamhet till slakthuset i Linköping.is

Mälarprovinsernas - spektakulärt försök
Det mest spektakulära av de tidiga försöken
i Mellansverige att bygga upp kooperativa
slakterier är Mälarprovinsernas Andelsslakteriförening bildad 1913 och konkursad 1922.
Den var ett försök till en verklig storförening
och anfördes av N. Wohlin i utredningen
1914 om avsättningsförhållandena som modell för en slakteriförening, inriktad på den
inhemska marknaden. Denna förening, vars
omfattning framgår av tabell IX:3 och visar
medlemsspridning och andelsfördelning,
försökte bryta mot den då ännu dominerande uppfattningen att slakteriverksamheten
måste vara inriktad på export för att den
skulle vara möjlig att driva. Det var exemplet
Danmark med sin baconexport på Eng-

Tabell IX:3. Andelsägare och andelar länsvis i Mälarprov. andelsslakteriförening 1921/ 22.'9
Län
Blekinge
Gotlands
Gävleborgs
Hallands
Kalmar
Kristianstads
Kronobergs
Malmöhus
Skaraborgs
Stockholms
Södermanlands
Uppsala
Västmanlands
Värmlands
Älvs borgs
Örebro
Östergötland~
SUMMA

Andclsägare

2
I
38

Andelar

12
800
65
20
837

1

10

2
2
2
215
773
804
55

17

l

2
Il
800
2 721

1120
100
19 551
59116
21 65)
2 208
5
315
926

lilill2
122 645

Källa: K. F. Svärdströrn I 959, Från oxdrifter till slakteri(ö1°
ening, s. 319.

landsmarknaden som så helt dominerade
tänkandet. Att det låg en missuppfattning i
detta illustreras påtagligt av att exportmarknaden för Sveriges del utgjorde 10- 15 procent och att hemmamarknaden följaktligen
omfattade 85-90 procent av produktionen,
vilket borde kunna utgöra en hållbar grund
för kooperativa slakterier avsedda även för
hemmamarknaden. Problemen var emelle rtid svårbemästrade och medlemsskaran i
den stora föreningen blev efter hand uppblandad av många fler medlemskategorier
än lan tbrukare. Svärdströms omdöme blir
att föreningen på det här sättet efter hand
urartade som jordbrukskooperativ organisation antingen det gällde en svinslakteriförening eller en mera allsidig slaktdjursförsäljningsföre ning.'10

Andelsslakterirörelsen i sammanfattning
Det huvudsakliga som händer på slakteriområdet fram till 1920 eller rättare till fredskrisen 1921-22 var dock att det till att börja
med i Sydsverige bildades ett antal typiska
exportslakterier med inriktning på baconexport till England. Enligt HJD var antalet slakteriföreningar 1921 33. 31 En förteckning
över samtliga efter tillkomstår dels från 1899
fram till 1919, dels från 1920/21 till 1932/ 33
ser ut på det sätt de två tabellerna IX:4 och
IX:5 visar. Tidpunkter för n edläggningar
eller ombildningar anges endast för föreningar för vilka klara uppgifter förelegat;
siffermaterialet medger i övrigt inte några
säkra bedömningar.
Förteckningens båda delar upptar som
framgår 38 slakteriföreningar av litet skiftande karaktär. Det visar sig dock inte möjligt
att med någon säkerhet härleda samtliga
slakteriföreningar från 1900-talets början
eller tidigare ur det material som stått till
förfogande. Enligt både Fernqvist och Alexandersson bildades det totalt 56 slakteriföreningar bara under åren 1933-42, av vilka
dock en del gick omkull men framför allt
slogs samman med andra på tidigt stadium.
Detta gäller säkerligen också föreningar bildade under den tidigare perioden 19001930. 32
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Tabell IX:4. Slakteriföreningar bildade under perioden 1899-1919.

Konst. år

Län

Föreningsnamn

Hemort

1899
1906
1907
1909
1911

N
L

Halmstads slakteriförening
Sydöstra Skånes Andelsslakteriförening
Kalmar läns Andelsslakteriförening
Östergötlands Andelsslakteriförening
Sydvästra Skånes Andelsslakteriförening
Västra Sveriges Andelssvinslakteriförening
Heby Andelsslakteriförening
Mälarprovinsens Andelsslakteriförening
Mellersta Skånes Andelsslakteriförening
Skånska Andelsslakteriföreningen
Blekinge läns Andelssvinslakteriförening
Ängelsholmsortens Andelssvinslakteriförening
Nordvästra Skånes Andelsslakteriförening
Gotlands Andelsslakteriförening
Jönköpings läns Andelsslakteriförening
Kristianstadsortens Andelsslakteriförening
Skaraborgs läns Andelssvinslakteriförening
Kronobergs Andelssvinslakteriförening
Herrijunga Andelsslakteriförening
Kopparbergs läns Andelsslakteriförening
Ängelholmsortens kreatursexportförening

Halmstad
Tomelilla
Kalmar
Skänninge
Trelleborg/Kävlinge
Uddevalla
Heby
Sthlm, Linköping
Askeröd
Hörby
Karlskrona
Ängelholm
Åstorp
Visby
J önköping
Kristianstad
Skara
Alvesta
Herrljunga
Borlänge
Ängelholm

H
E
M
0

u

1914
1914
1915
1916
1916

BCDE
M
M
K
L
L

F
L
R
G
p

w
1919

L

Nedl/omb

1913

1913
1922

1925
1925
1930
1930

Källar: Mel/anhandssakkunnige 1922, Sveriges S/aktmiförbund 1933-43, En sk1ift om sla/,l 1958, Svärdström 1959, Gullander
1966, Stensgård 1942.

Tabell IX:5. Slakteriföreningar bildade under perioden 1920/ 21-33.

1920
1921
1922
1922

1923
1924
1925
1929
1931
1932

C
C
F
C
D
D
E
M

s
N

L
L
E
D
M
N

p

Fjärdhundra Andelsslakteriförening
Lantmännens Slakteriförening
Värnamo Exponslakteriförening
Uppsalaortens Andelsslakteriförening
Lantmännens Andelsslakteriförening
Lantmännens Slakteriförening
Norrköpingsortens Slakteriförening
Ystadsonens Andelsslakteriförening
Värmlands Nya Andelsslakteriförening
Varhergsortens Slakteriförening
Kristianstadsortens Nya Slakteriförening
Kristianstadsortens kreatursslakteriförening
Östergötlands Andelsslakteriförening
N:a Sörmla nds Andelsslakteriförening
Lantrn. Kreatursförsäljningsförening
Hallands Slaktboskapsförening
S:a Ålvsborgs läns Slakteriförening

Fjärdbundra
Enköping
Värnamo
Uppsala
Eskilstuna
Nyköping
Norrköping
Ystad

Kil
Varberg
Kristianstad
Kristianstad
Linköping
Eskilstuna
Malmö
Halmstad

Källor: Mellanha,ndssakkunnige 1922, Svärdström 1959, SOU 1933:12, Hellström i En bok om slakt 1958, Lanlbrukslwlendern,

Genom att tabellerna för både föreningar och medlemmar senare sammanställdes
från en situation med färre enheter "göms"
en del av den verkliga föreningsutvecklingen. Något "stamträd" för tillkomsten och
varaktigheten av slakteriföreningarna kan
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följaktligen inte åstadkommas med dessa
uppgifter. Fler arbeten av det slag som
Svärdström och hans medarbetare utförde
på 1950-talet för Östergötlands och Målarprovinsernas slakteriföreningar och som
skogsägarrörelsen gjort skulle givetvis kunna

ge större klarhet även för övriga landsdelars
och branschers vidkommande. 33 För att
ytterligare förbistra siffersituationen anger
slutligen Stensgård andra och i viss utsträckning avvikande uppgifter i sin sammanställning över slakteriorganisationens utveckling
och omfattning. De t spelar dock kanske
mindre roll att få uppgifterna att överensstämma på entalssiffran när.
Tabellerna över slakteriföreningarnas tillkomst ger en bild av den kooperativa slakterirörelsens utveckling från 1900-talets början och fram till den stora reorganiseringen
som började några år in på 1930-talet. I
tabell IX:6 görs ett försök att utifrån olika
källor belysa den totala situationen. Hellström har gjort ett ambitiöst försök att få
med samtliga bildade föreningar men lyckas inte heller hundraprocentigt. Mellanhandssakkunnige räknar på sina grunder 25
föreningar åren 1920/21 med 51 900 medlemmar; dessa uppgifter är på sitt sätt ett uttryck för den relativa högkonjunktur som
rådde på slakteriområdet under krigstiden.
Nanneson anger 1920 endast 21 föreningar
men samma medlemsantal som den nyss
nämnda utredningen.
För åren 1900-10 har inga säkra medlemssiffror utöver Halmstads Slakteriförening
varit tillgängliga. Som siffrorna visar startar
den starkare utvecklingen av slakterirörelsen
först efter 1930, då också mer planmässiga åtgärder sattes in för en utbyggnad.
Ur spridningssynpunkt innebär de redovisade siffrorna att vi endast befinner oss i
början av utvecklingsperioden, vilket gäller
flertalet avsättningsföreningar. Omfattningen av slakterirörelsen och dess starka expen-

sion under denna tidsperiod kan också
illustreras med siffrorna för invägd slakt i
andelsslakterier under perioden 1900-1934
samt utbetalda likvider till leverantörer enligt tabell IX:6 (Stengårds siffror).

Kvarn- och lagerhusföreningar
När det gäller dessa föreningstyper finns en
del av bakgrunden behandlad först i ett
senare kapitel till vilket hänvisas. Där framgår bl.a. att SLR 1917 inköpte aktiemajoriteten i Malmö stora valskvarn. Man bildade
också Svenska Lantmännens Kvarnförening
u.p.a. som övertog driften av kvarnrörelsen.
SLR:s motivering var att detta utgjorde ett
led "i strävan att söka uppnå inflytande på
spannmålsmarknaden". 34
När SLR 1917 engagerade sig i Malmö
stora valskvarn innebar detta dock inget
bidrag till lösningen av jordbrukarnas avsättning av spannmål. I stället drogs organisationen in i den problematik som kännetecknade kvarnindustrins situation och som
innebar en totalt sett för landet betydande
överkapacitet. Även på detta område togs N.
Wohlin under 1920-talet i anspråk av statsmakterna för utredning av situationen. Han
konstaterade bl.a. att kvarnindustrin utnyttjade spannmålstullen till egen fördel och till
förfång för både jordbrukare och konsumenter. Detta missförhållande rådde under
i stort sett hela perioden 1900-30, då slutligen inmalningstvånget beslöts av riksdagen.
Det kan också nämnas att KF under denna
period engagerade sig i kvarnindustrin genom inköpet/anläggningen av kvarnen Tre
kronor och mot den strävan till kartellbild-

Tabell IX:6. Andelsslakterirörelsen i antal föreningar och medlemmar resp. invägd slakt och utbetalda likvider i
slakterirörelsen 1900- 34.

År

1900

1910

1920

1930

1934

Föreningar
Medlemmar

3

1 I Il

4 219

21
51901

25
49 869

30
85 000

0,5
0,4

2
2

14
44,8

47
59,2

72,5
69,3

Slakt, milj. kg
Utbe t. likv. milj. kr

Källa: A. H. Stensgdrd i Sveriges Lantbruksförbund 191 7-1942, s. 317.
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ningar som från tid till annan förekom.
Någon närmare framställning om kvarnindustrins sanering skall inte göras i detta
sammanhang, d å den till stor del ligger
utanför den aktuella tidsramen och ämnet
för framställningen. Kvar stod att svenska
spannmålsodlare ända fram till inmalningstvångets införande i början av 1930-talet inte
kunde få fullgod avsättning för sin producerade spannmål och att de som följd härav
ofta tvingades utfodra djuren med den skördade brödspannmålen. 35
Före 1930-talet var det dock endast ett
fåtal av de större centralföreningarna i södra och mellersta Sveriges slättbygder som
engagerade sig i handeln med spannmål
(Redovisat främst av N. Wohlin i utredningen
avjordbrukets avsättningsförhållanden 1914
samt i vissa centralföreningars jubileumsskrifter). Enligt G. Hellström motsvarades
inte heller engagemanget i Malmö stora
valskvarn och kvarnföreningen av något organisationsarbete på fältet; i ovetskap om
föreningens tillkomst och uppgifter var därmed intresset från jordbrukarnas sida litet
eller obefintligt. Det förefaller också som
om det fanns ett motstånd - trots eller på
grund av de många påstötningarna från
olika håll om bristerna i spannmålsmarknadens grundläggande funktion - hos SLRledningen att ta sig an och på basplanet genomföra det upplysnings- och organisationsarbete som spannmålssituationen krävde.
Åtskilliga av de långsiktigt strategiska och för
den kooperativa lantmannaorganisationen
grundläggande ideologi- och intressefrågorna drunknade dessutom i första världskrigets
spekulativa och kortsiktiga affärer, som då
liksom i dag lockade spekulationsbenägna
affärsledningar till äventyrligheter. De primära agrara intressena och kooperativa
grundtankarna försvann mer eller mindre i
dessa kristidens ekonomiska virvlar. Antalet
medlemmar i kvarnföreningen talar också
sitt tydliga språk. Mellan åren 1920 och 1930
rörde sig medlemsantalet mellan 3 700 vid
den förra tidpunkten och ca 2 900 vid den
senare, trots att föreningen hade hela landet
som verksamhetsområde. Några exempel på
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att den skulle ha levt upp till ändamålsparagrafens stadgande om anläggning av lagerhus tycks inte föreligga.

Lagerhusföreningar - kooperationens
styvbarn
Mot den angivna bakgrunden kan det vara
befogat att ställa frågan: Men lagerhusföreningar då - kom det över huvud taget att
bildas några sådana för spannmålens avsättning efter en diskussion som pågick från
1870-talet och fram mot 1930? Det kan vara
befogat att avrunda detta avsnitt med ett svar
på den frågan. Det enda som händer med
detta under så lång tid diskuterade - och till
synes självklara kooperativa utvecklingsprojekt - var tillkomsten av nio statliga lagerhus
(förf. kursivering) under inverkan av första
världskrigets försörjningskris. Dessa övertas
efter hand av fristående lagerhusföreningar.
Genom SLR-organisationens fortsatta svaghetstillstånd och den mot 1920-talets slut
alltmer skärptajordbrukskrisen skedde dock
detta helt utan SLR:s medverkan. 36 Genom
riksdags beslut 1924 inrättades en statlig
fond för lån till byggandet av lagerhus liksom man införde bestämmelser om panträtt
i spannmål. Stensgård uppger att den första
lagerhusföreningen bildades på enskilt initiativ redan 1921 men av de år 1935 verksamma föreningarna bildades de flesta från
1930 och några år framåt, vilket framgår av
tabell lX:7. 37 För att kunna illustrera detta
avsnitt med några belysande siffror får vi
som synes gå ända fram mot mitten av 1930talet. Sammanställningen visar vad som så
långt hade åstadkommits på ett av jordbrukets mest centrala produktområden efter en
diskussion som alltså pågått alltsedan 1870talet. Dessutom bildades 1931 Svenska Spannmålsodlarnas Samorganisation u.p.a. som ett
samarbetsorgan för lagerhusföreningarna
och för samarbetet med försäljningsföreningarna. I centralföreningarnas - och därmed SLR:s regi - kom inte byggandet av magasin och silor för torkning och lagring av
spannmål till stånd förrän senare under
1930-talet. Från SLR:s sida påbörjades därvid en försiktig utbyggnad men det var först

Tabell IX:7. Lagerhusföreningar i Sverige, bildade 1926-35.

Konstituerad år

Förening

1926
1930
1931

Lantmännens lagerhus i Enköping för u.p.a.
433
Varaslättens lagerhusförening u.p.a.
890
.Kristianstadsortens lagerhusförening u.p.a.
698
Knislingeortens lagerhusförening u.p.a.
352
52
Malmöortens lagerhusförening u.p.a.
Lundaortens lagerhusförening u.p.a.
151
304
Klagstorpsortens lagerhusförening u. p.a.
281
Landskronaortens lagerhusförening u.p.a.
Kullabygdens spannmålslagringsförening
103
Mälardalens lagerhusförening u.p.a.
60
Södra Hallands lagerhusförening u.p.a.
50
Sölvesborgsortens lagerhusförening u .p.a.
165
Sörmlands lantmäns lagerhusförening u.p.a.
24
S:a Kalmar läns spannmålsodlareförening u.p.a.
420
Östra Blekinge lagerhusförening u.p.a.
250
Summa:4 233

1932
1933
1934

Antal medle mmar

Källor: Stensgård 1942, Sveriges Lanlbrulisjorbund 1917-1942 s. 336/f

med skö rdetröskni ngens införande från
1940-talet som SLR-organisationen snabbt
fick anpassa torknings- och lagringsmöjligheterna för spannmål till den moderna teknikens krav och förutsättningar. G. Hellström konstaterar att "Riksförbundets l,edning
närmade sig (emellertid alltjämt) rned fårsiktighet
de från vissa utgångspunkter lockande perspektiven för en expansiv organisering av spannrnålsproduktionen ".38

Skogsägareföreningar- sent
och trögt
I Kristianstads län konstituerades i april
1893 Kristianstads läns skogsodlingsförening,
detta som resultat av a tt län ets hushållningssällskap i december 1892 tillsatt en kommitte för att utarbeta förslag till dess uppgifter,
som främst vore a tt uppmuntra plantering
av de "många tusenden hektar kalmarker" som
fanns inom länet. Föreningen fick ett omfattande program, som t.ex. att anlägga plantskolor, d ela ut skogsfrö och skogsplantor till
företrädesvis mindre j ord brukare, anställa
skogskunniga biträden fö r föryngringsåtgärder samt utdelning av skrifter och genomförande av föred ragsverksamh e t m.m.

Skogsvårdsfareningar allra först
Föregångare till senare bildade skogsägareföreningar var såled es de främst i södra
Sverige tidig t bildade skogsodlings- och skogsvårds.föreningarna. I Tidskrift för Landtmä n
inflöt 1894 den ovan nämnda notisen o m e n
sådan förening i Kristian stad; i notisen uppgavs också att likn ande föreningar fanns i
må nga andra län såsom Hallands, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs och Älvsborgs
Län , vilka också arbetat med stor framgång.39
Det allra tidigaste samarbetsförsöket var f.ö.
det av landshövdingen von Krremer i U ppsala län redan 1851 bildade "skogshush ållningssällskap et", som skulle "sprida kännedom orn skogens värde och vårdbehov" m.fl.
skogsvårdsuppgifter. E. Kumm som letat
fram denna uppgift ur sällskapets h andlingar kallar detta för "den första fri.villiga skogsvårds.föreningen i vårt land". 40
l samma tidskrift vittnas i en korrespondens från Blekinge 1897: "En sorglig syn.förete
de skövlade skogarne ... '" 1 Sådana vittnesbörd
är legio från alla delar av la ndet under hela
den behandlade delen av 1800-talet; i varje
fall fram tiH d en tidpunkt då trävarukonjunkturen på allvar satte in under 1870- och
80-talen. Skoge n hade sedan gammalt inget
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värde eftersom dess råvaror inte efterfrågades; där tog var och en efter behov och godtycke sedan gammalt både byggmaterial och
bränsle. När "träbaronerna" under 1800talets senare halva började härja på trämarknaden uppstod dock den verkliga risken för
skogens fortsatta bestånd, vilket då kom att
väcka avsevärt större uppmärksamhet och
även föranleda lagstiftningsåtgärder.

Kooperativ skogsägarrörelse ger skogen
värde
Den kooperativa skogsägarrörelsens framväxt är egentligen alldeles utmärkt skildrad
i de två små skrifterna "Skogsbönder går
samman" från 1957 och "Skogsägareföreningarna i ett historiskt perspektiv" utgiven
1980. Här ägnas denna gren av lantbrukskooperationen utrymme endast för fullständighetens skull. Förhållandet att skogsägareföreningarna kommer ganska sent i utvecklingen - först under 1920-talet - medför
också att en framställning med tidsgränsen
omkring 1930-talets början ofrånkomligen
blir begränsad.
I "Skogsbönder går samman", som är en
historik över de 25 första åren (1932-1957)
av Skogsägareföreningarnas Riksförbunds
tillvaro, berättas att den första kända urkunden om skogsbönders samarbete härrör från
Norge. Det är ett "Contract mellem Torpens
Albnue angaaende dens Skovproducters Ajhaendelse" ... "til ubrödelig Efterlevelse"från Torpens
by. Det är daterat den 18 februari 1824 och
är hämtat ur ingressen till ett vid denna tid
upprättat "Contract" om samverkan mellan
de små skogsbönderna i byn vid leverans av
virke till timmerköparna. Med anledning
därav konstaterar författarna till jubileumsboken vad de menar sedan gammalt var
drivkraften till samverkan: ''Det var de låga
priserna, det var underläget, vanmakten inför de
kapitalstarka köparna, som irriterade skogsborna. "42 Iden om föreningssamarbete skogsbönder emellan var därmed, enligt författarna, inte vår moderna tids ide eller påfund
utan en långt äldre företeelse.
Norge var också föregångsland i Norden
ifråga om skogsägareföreningar liksom när
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det gällde den allmänna bondefackliga
organisationen Norges Landmansforbund.
Redan 1903 bildades den första, Glommens
Skogeierforening. År 191 3 tillkom Norges
Skogeierforbund som samlande r iksorganisation. Då hade, förutom ute i landet där
skogsägarna mötte de allmänna bekymren
med priser och avsättning, frågan om ett
skogsägareförbund diskuterats också inom
Landmansforbundet sedan 1907. 43

Lokala ortsföreningar på sikt
affärsorgan
Intressant ur olika synpunkter är det förhållande som skymtar fram här och där i skrifterna, att man i en del landsändar tidigast
lade grunden för skogsägareföreningarna
genom att ute i bygderna bilda lokala ortseller sockenföreningar. Några av dessa mer
skogsvårdsinriktade föreningar nämndes i
ingressen till avsnittet; ett annat exempel var
de lokala skogsvårdsföreningar som 1909-10
bildades i norra Dalarna på initiativ av länsjägmästaren W. Dybeck. Denne deltog även
1925-26 när Dalarnas skogsägareförening
kom till. Denna arbets- och föreningsform
tillämpades även i Örebro och Värmlands
län. Det har sitt intresse att notera att man
genom de senare organiserade skogsbruksområdena i princip återgått till denna lokalt
förankrade organisation inom skogsägarrörelsen även om dessa områden vanligen
varit större och även i sin tur nu är föremål
för sammanslagning.
Värd att notera är också uppgiften att
lantmannaföreningen i Arbrå i Hälsingland
ända sedan 1890-talet till fram på 1920-talet
framgångsrikt genomförde sina medlemmars virkesförsäljningar. Det är återigen ett
exempel på att där gissningsvis intellektuell
kapacitet plus en viss grad av initiativförmåga, kunskap och sammanhållning funnits
kan företag och aktiviteter genomföras, vartill "tiden inte alls är mogen" i allmänhet
eller på andra håll i landet. Det man undrar
över är varför det skulle behöva ta så lång tid
som fram till 1930-talet innan det goda exemplet "smittade av sig" i mer påfallande
grad.44

I söder ideella - i norr ekonomiska
föreningar
I Sverige kom "den första med lagenliga stadgar
utrustade skogsägareföreningen " till stånd 1913.
Det var Södra Unnaryds Skogsande/,sförening i
sydvästra hörnet avJ önköpings län, numera
tillhörande H allands län. Dess närmaste inriktning gällde skogsvård och förbättrad
produktion i skogen. Detta blev också sen are den allm änna inriktningen för de ideella
skogsägareföreningarna och även organisationsformen för de första skogsägareföreningarna i södra och me llersta Sverige.45 Bakgrunden därtill var den hårda avverkning
som skogarna utsatts för både tidigare och
under första världskriget, vilket nu behövde
repareras. Verksamheten och inriktningen
på skogsvårdande uppgifter stadfästes också
genom 1923 års allmänna skogsvårdslag,
som därmed stimulerade till en mer intresserad och ansvarsmedveten inställning till
skogen och dess skötsel.
Några av de första yttringarna av No rrlandsbönde rnas missnöj e med vanmakten
inför kapitalstarka skogsköpare är dokumenterade från ett möte i Stöde i västra
Medelpad år 1903. Skogsägarna på trakten
hade då diskuterat de alltför låga priser de
fick ut och de "mer än skäligt höga förtjänster
trämassefabrikanterna gjorde" 46 Därför knöts
också den norrländske skogsbondens in-

Nog tvekat nu!

tresse främst till problemen i samband med
försäljningen av virket och massavede n.
Industrierna/ skogsköparna samverkade vid
inköp och p rissättning, inmätning, flotming
o.s.v. Detta jämte skogsböndernas allmän t
svaga ställning skapade - som redan konstaterats - behov av samverkan och gemensamt
inbördes stöd vid affärerna med virkesköparna. Det var d ärfö r helt logiskt att den första
föreningen i Norrland - Jämtlands leverantÖ1~
frirening u.p.a., bildad 1915 - var av ekonomisk/affärsdrivande typ, vilket också kommande skogsägareföreningar i Norrland
genomgående var. Föret var dock trögt i
portgången både i norr och i söder. De båda
nämnda tidiga föreningarna existerade i
bara fyra resp. två år. Då avvecklades de
"utan att ha kunnat fullfölja något nämnvärt av
initiativtagarnas goda intentioner". 47
I de angivna skrifterna h ar den vidare
utvecklingen av skogsägarrörelsen beskrivits
på ett klargörande sätt. I motsats till t.ex. slakteriorganisationens skildrare - som "gömt"
stora delar av den faktiska föreningsbildningen - har man också systematiskt klarlagt före ningsutvecklingen genom att redovisa de
olika skogsägareföreningarnas "släktträd".
Detta illustrerar på ett utmärkt sätt framväxten av o lika föreningar och de olika
händelser som frå n tid till annan förändrat
organisationsbilden. 48 Ett annat viktigt för-
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Bland avsättningsföreningarna var skogsornrådet ett av de senast utvecklade. Rihtigfart p& organisationsarbetet
blev det först under 1930- och 40-talen. Agronomen Stig Osterman, signaturen S. 0., kommenterade under många
år bl. a. skogsfrågorna i Jordbrukarnas föreningsblad med sitt ritstift. Dessa teckningar från 1942 och 1943 d& insatserna för att öka medlemskåren intensifierades.
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hållande illustreras på flera ställen, nämligen föregångsmännens, de kunniga och
ihärdiga agitatorernas insatser och betydelse. Några belysande citat kan anföras: "En
signal till samling, som dallrande av entusiasm
kom skogsfolket i landet att lyssna, kom från Jönköpings län ... " - - - - - - "När Axel Nilsson 'talat
i varenda socken i Dal' lossnade det till sist bland
dalslänningarna" - - - - - - "sedan Grönstedtagitationen vid en rad föredragsaftnar gått fram över
Medelpad ... var man färdig... " 49
Från det grundläggande informationsoch organisationsarbetet kan noteras att
länsjägmästare och skogsvårdsstyrelser genomgående lämnade ett direkt stöd vid bildandet av skogsägareföreningar av liknande
slag som hushållningssällskapen gjorde i
andra föreningssammanhang. 50 I flera län
engagerade sig dessutom hushållningssällskapen aktivt även på skogssidan. Vid slutet
av 1920- och början av 1930-talen kommer
på flera håll även RLF in som en aktiverande och stödjande part.

Skogsägarrörelsen i sammanfattning
Även inom detta organisationsområde är
man som framgår bara i början av utvecklingen. Här skall framställningen därför
begränsas till sammanställningen i tabeJlerna IX:8 och IX:9 nedan. På så sätt ges en
koncentrerad bild av utvecklingen fram till
en bit in på 1930-talet. Det skall dock observeras att man därigenom illustrerar endast
etablerings- och första delen av spridningsfasern a i skogsägarrörelsens utveckling.5 1 Sammanställningen nedan läses så att årtalet för
upplösning/ ombildning anger tidpunkten
för en händelse som orsakat nedläggning
eller ombildning av något slag, t.ex. övergång från ideell till ekonomisk förening,
sammanslagning eller delning, namnbyte,
omorganisation o.s.v. På så sätt kan samma
förening eller föreningsområde i princip
återkomma på flera ställen i uppställningen.
Endast ett fåtal föreningar ( 5) går dock i
likvidation eller upplöses helt under denna
tid. De är Unnaryds,Jämtlands leverantörsförening (båda 1917), Ångermanälvens dito
(1927), Medelpads skogsägare (1928) och
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Jämtlands skogsägareförening ( 1929). Trots
två misslyckanden återkommer jämtarna en
tredje gång 1935. I vissa län, som Jönköpings
och Kronobergs, finns under en period en
ideell och en ekonomisk försäljningsförening u.p.a. parallellt vilka senare går samman.
Föreningar i Smålandslänen (F, G och Hn)
samarbetar från 1926 och några år framåt i
Smålands skogsägarejörening (från 1928 med
ett gemensamt s.k. centralråd), som fungerade som paraplyorganisation i såväl skogsvårdande som näringspolitiska avseenden
samt i opinionsbildning inåt och utåt. Under
en tid fanns en skogsägareförening för landskapet Västergötland som senare delades
efter andra grunder.
Underlaget för tabell IX:9 nedan har
hämtats ur de angivna skrifterna. På en
punkt är dock bilden ofullständig: Det finns
inga uppgifter på antalet medlemmar i de
två allra först bildade föreningarna. Därmed
har beskrivningen av skogsägarrörelsens utveckling förts fram till ungefär tidpunkten
för Skogsägareföreningarnas Förbunds bildande 1932, vilket då hade varit föremål för
diskussion bl.a. i skogssektionen inom Lantbrukssällskapet.
Tabellen ger en ungefärlig bild i siffror av
det antal föreningar som listats i sammanställningen ovan och en bedömning av antalet medlemmar perioden 1915-1932/ 33.
Någon förening, som V:a Värmlands och
Dals, omfattar delar av två län, medan Skåneföreningen från början omfattade båda
Skånelänen. På samma sätt är Kalmar och
Älvsborgs län enligt gammal tradition i dessa
områden organiserade i två föreningar.
Norrlandsföreningar framför allt i Västernorrland och Västerbotten organiseras efter
älvdalarnas utsträckning. Den lilla Nätraälvens förening i norra Ångermanland, som
inte ingår i sammanställningen, arbetade
som fristående förening. Utöver denna finns
i dag alltjämt e tt antal mindre fristående
skogsägareföreningar som valt att stanna
utanför Skogsägareföreningarnas Riksförbund, SSR, som bildades 1932 och vid denna
tid omfattade 15 000-20 000 medlemmar.52

Tabell IX:8. Skogsägareföreningar bildade/ombildade 1913-32/ 33.

Konst. År

Län

Föreningsnamn

Föreningstyp

Upplöst/ombild.

1913
1915
1922
1923
1924
1925

N

C

id. för.
u.p.a.
u.p.a.
u.p.a.
u.p.a.
id. för.
id. för.
id. för.
id. för.
id. för.
id. för.
id. för.
u.p.a.
id. för.
id. för.
u.p.a.
u.p.a.
id. för.
id. för.
id. för.
u.p.a.
id. för.
u.p.a.
u.p.a.
u.p.a.
id. för.
u.p.a.
u.p.a.
u.p.a.
u.p.a.
m.b.p.a.
u.p.a.

19)7
1917

1926

S:a Unnaryds skogsandelsförening
Jämdands leverantörsförening
Värmländska skogsägareföreningen
Nätraälvens Virkesförsäljningsförening
Ångermanälvens Virkeslev. centraiför.
Jönköpings läns skogsägareförening
Skaraborgs skogsägareförening
Uppsala läns skogsägareförening
Södermanlands skogsägareförening
Kronobergs skogsägareförening
Smålands skogsägareförening
Dalarnas skogsägareförening
Medelpads skogsägare-o timmerlev.-förening
Skogsägareföreningen i n:a Kalmar län
Jämdands skogsägareförening
Örebro läns o Bergslagers skogsägareför.
Gävleborgs läns skogsägareförening
Stockholms läns skogsägareförening
S:a Kalmar läns skogsägareförening
Västergötlands skogsägareförening
Örebro läns skogsägareförening
Blekinge läns skogsägareförening
V:a Vä,·mlands o Dals skogsägareförening
Västernorrlands läns skogsägareförening
Ådalarnas skogsägareförening
Skånes skogsägareförening
Prod. föreningen bränsle- o skogsprodukter
Kronobergs läns skogsägareförening
Jönköpings läns skogsägares försäljn.- förening
Hallands skogsägares försäljn.-förening
Västerbottens skogsägareför. Tall och Gran
Norrbottens läns skogsägareförening

z

s
y
y

F

R
D
G
FGH

w
y

1927

Hn

z

T

1927
1928
1929
1930

X
B

Hs

PR
T

1931
1931

1932
1933

K

PS
y
y
LM
AC
G
F
N
AC

BD

1927
1936
1930
1934
1935
1936
1931
1928
1934
1929
1930
1935
1934
1935
1935
1936
1937
1937
1933
1936
1936
1935

Källor: Skogsbönder går samman 195 7, Skogsägareforeningama i ett historiskt perspektiv 1980.

Tabell IX:9. Skogsägarrörelsen 1915-1932/33, antal föreningar och medlemmar.

År
Föreningar
Medlemmar

1915
2

1925

1930

1932/33

5

15
10 000

24
17 500

3 000

Källor: Siffrorna sammanställda JriJ.n Skogsbönder går samman och Skogsägareforeningama i ett historiskt perspektiv.
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K~ITEL

X.

H11vudgrupp 4 - Specialodlarkooperation

Inledning och aJln,än
orientering
De .\terståcn de töre,,ingsonwådcn som nu
kwrstår för nännare bcilysning iir ,,,.,,,·,.~
nrl/orfart11i11gama- s-l,'iil medlnrikqiing på
""getabilisk .~om animalisk produktion . De
liar alla det gemensamt au de. t,·ots a rt d e
sinsemella,, ,kstarkt olikn inrlluade, oftast
ar beroende av e ller fo rlm.ippade med speciella hetirlgelser ifråga o m Jorrhnån, klim~t.
1.rndi,io11/ krroskap d ler andra specifika fä kro re.r. De blir därmed hegränsadc till vissa
geogrnfiska,o mr~cten el.l er <:tt mlndr" antal
utövare, Föreningarna inorll många av dessa
smala tlch spcciali.scrade produktioner u t•
vecklades ticligt och har, som ,.ex. bi- och
linudllng~n urgamln tradiliun ~r. På d~s,;n
områden ger H.J,,h!in Dan11fel!s 1,tredniug
CJJ vi.,;.~, orn ock begränsa(!, överbliek. I tl'S·
pek1.ive spedalol'ganisalioners l!gna jubiJeu msskriflcr orh tidski;fwrar oppgille.ma
i dessa fall bäd« utförligare och mer 1illförlhliga.
Undantag i viss mån f'r.\n regelo o m e1L
tll.tal odlare/ utövare är bett1dlare-. fruk.k><l·
l;;,.re- samL liiodlareförcn lngarna som i ,-arJe
fall periodvi• intar au'ilhiinge11 so,11 mass•
organisatioo~r. Ex~mpelvis fr11ktodli11ge.n
spred sig fr5n s lutet a\l 180(). och början av
1900-talcu över he la landet upp långs
N0trlandskuste n lill ocl, mcd Gävleborgs
län ollar I gynns>1.mma läge,, iiunu längre
nomtt, d:v.• . •,å långt cl~ klimatiska fö rhål-

land ena m edgav. I stor u1str,kkning var
d otl lägenhetSägare, s1uåbr11k~re och andra
mh ,dr~ odl~re som söl;te komple!lem sina
i n komster g~nom frnkmclltng, biodling
m.m, fi"r;tJnför allt fram mot och iu pä l!H01ale1 koniplettefade o~k,-1 mäogn jordbruka10<: - i rle1 då d d:md.e e.konomiskalagcc- sina
gängse produktionsgrenai· rnerl f.ruktodling.
Fruluodlarföreninga,m1. som ytligt sett kan
anses. ligga på gränsen till e ller 11tar11Ör det
lrad1tio,1ella jordbruket. bn därför som
nera av d e övrig-.i här omnämnda ~p.,cialgrenaimi, andå sägas ha haft e 1.1 n;uurlig1
ocl\ n~ra samband rncdjordbn,kcl. Många
större gårdar had~ långr cicl,garc a nlagt
fruktlr:idgå.rdar och på måJtga håll plan1...q(I"- ock.så mindreJurdhru\;ar~ från 1900•
1alcis börja ,1 några fruktträd. Sammaforh:lllande gall<1r blodlarriirelsen som ock.1:l
be handlas l clc:Lta samma.11)1.ang: inom cl~nna sr,ccialir;et gällde dock au rlt:1 oCta. var
liigt:nhetsägaro, lä.ral"I:. cll.cr and ra allm'1.nna
bofa11ningsba,arc-d.v.s. a11dta yrkesutövare
ån egentliga jordbmka re - Sl:>1i1 var m ~s,

akrrv.1 .
Gi,ne.reUt'äcnu ma n inom nära nog sam,Jiga specialo m råde n dcl ig1 utvecklade och
011:'llliseracL~ ell livuhtigt fiinmirrgsuiiJIJ'II odl
an dt:tr;1 ot ksa f-å11 stöt! ocJ, ~1imll la11s geuom bidrag Ji-åu h,ish;\Jlningssällskap och så
smånlngo111 staren. Lancbmksakadern,~ likso111 cl~ tidiga tdi.dgilrdssällskapen sprctl från
1800•t:alcts m ile plan ,o r och frö<-r av o lik:<
växt~r ul över landet; of'~< rillhauclaJ1ölt1 de
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gratis till dem som var villiga att ta emot och
plantera resp. så nya och okända växter och
fröer. Denna verksamhet kulmine rade kring
sekelskiftet l 900 och låg delvis bakom den
då stundande starka expansionen inom
frukt-, bär- och grönsaksodlingen och den
därmed förbundna fö reningsbildningen. I
detta sammanhang spelade också skolträdgårdarna med sina ofta mycket intresserade
folkskollärare under lång tid e n betydande
ro ll genom att man så att säga "skickade
med barnen" både trädgårdsinsikter och
plantor, fröer m.m. hem till föräldrarna.
Specialodla rförenin garna kä nnetecknas
särskilt av att de i sig kombinerar flera av
eller samtliga d e uppgifter och funktioner,
som de stora branschföreningarna fylle r
inom sina resp. produktområden. De är
allroundorganisationer som ofta svarar för
såväl kunskapsförmedling och rådgivning,
anskaffar förnödenhe ter och hjälpmedel,
ger service i arbetet, ofta genom specialutbildad pe rsonal för särskilt kunskaps- eller
insatskrävande moment, samt underlättar
bearbetning, be handling, marknadsföring
och avsättning. I många fall är de också förhandlingsorga n vid fastställandet av priser
och andra villkor vid odling och försäljning
av de framställda produkterna. De här aktuella organisatio nerna kan som nämnts indelas i tre undergruppe r, nämligen specialföre ningar inriktade på dels vegetabilie1~ dels
anirnalieprodukter, därtill kommer också ett
fåtal yrkesutövarorganisationer, främst inom
trädgårdsområdet. Påtagligt är också att
bakom flera av dem ligger sedan gammalt
främjande insatser på tidigt stadium av Lantbruksakade mien, trädgårdsföreningar och
-sällskap, hush ållningssällskap e ller andra
institutio ner samt eldsjäla r som ofta arbetade h elt ideellt.

Betodlarföreningar
- ekonomiskt och politiskt
betydande
Bland specialfö re ningarna torde betodla1~
föreningarna - och särskilt den odling d e
grundades på - omfattande främst Skå ne338

län e n vara bland de mest betydande ekonomiskt sett. Odlingen var dessutom ett naturligt och välgörande inslag i den egentliga
jordbruksdrifte n i de be rörda landsdelarna.
Skånes Betodlares Centralförening, omfattande h e la provinsen, är den äldsta med
1899 som (n ominellt) tillkomstår. Enligt
HJD var de förs ta betodlarföre ningarna ] 7
till antalet. Dessa föreningar bildade först
Skånes Betodlarförening med ett representantskap som gemensam företrädare. Detta
avlöstes 1903 av e n centralstyre lse med e tt
verkställande utskott som exekutivt organ.
År 1907 var man mogen för att bilda centralföreningen och dessutom utformades stadgar som skulle gälla för alla lokalföreningar. 1
De n spirande agrarrörelsen gjorde 1898
e tt försök att haka på de n lockande uppgiften att samla d e skånska betodla rna till en
organisation. Vid ett agra rmöte i Åstorp
detta år disku terades möjligheterna därtill.
Skåneföreningen föredrog dock att gå fram
utan politisk anstrykning och organiserade
dessutom efter hand sin förening så att de
lokala föreningarna sammanslöts till kretsar
kring d et sockerbruk man levererade betor
till. Fö re ningen på Gotland tillkom i en förstaversion år 1900 men fick dålig a nslutning
och självdog 1902; pånyttfödd och livskraftigare blev den 1917, då Gotlands Betodlareförening u .p.a. nybildades och genast fick
god anslutning. Östergötlands betodlares
förening bildades 1906, medan övriga länsföreningar i H alland, Ble kinge och på
Ö land tillkom u nder perioden 1911-15.
Märkligt nog finns inga be todlarföreningar
redovisade i Lantbrukskalendern förrän
1925. 2 I samtliga fall finns ett direkt samband med tillkomsten av sockerfab riker på
så sätt att dessa var en förutsättning för
odlingen och omv'ånt-odling kunde inte ske
utan att avsättningen för betorna var ordnad
genom råsockerfabriker inom rimligt avstånd . Detta är den främsta anledningen till
att vi här helt kort kommer att få rekapitulera n ågot av den svenska industrihistorien;
den som är förknippad med betodling, det
tidigajärnvägsbyggandet i Skåne m.fl. områden och utvecklingen inom sockerindustrin.

En speciell omständighet kan också inledningsvis noteras om situationen ifråga om
dokumentation: Det finns mängder av jubileums- och minnesböcker om sockerfabriker;
de är lika många som det existerat fabriker
eller försök därtill, gissningsvis 20-30 skrifter. Däremot finns det nästan inget motsvarande om betodlarföreningar, Sveriges
Betodlares Centralförening eller andra liknande försök. Den förste som behandlar
betodlarföreningar är H. Juhlin Dannfelt i
sin utredning 1922. Tidskriften Betodlaren
nr 2: 1970 återger ett föredrag hållet vid
föreningsstämman i Lund 1970 med en
gedigen återblick på sockernäringens utveckling, betodlarorganisationens tillkomst
och teknikutvecklingen inom betodlingen.3
Kortare textavsnitt ingår dessutom i jubileumsskrifterna för de hushållningssällskap
som utöver Skåne omfattades av betodling
samt i vissa andra sammanhang. För Skåne
har H. Winberg behandlat betodlingen i ett
avsnitt i den del av jubileumsskrifterna 1914
som har titeln "Industrigrenar som beröra
jordbruket". I övrigt har en enda tryckt skrift
återfunnits som behandlar betodlarföreningar på lokalplanet. Den är 'Jordberga från
början till slut. En berättelse om personer
och händelser i Söderslätts Betodlareföreningars historia åren 1904-2001", utgiven av
Jordberga Betodlareförenings sista styrelse i
juni 2001. I övrigt är det påfallande att de
rent föreningsmässiga frågorna hamnat i
bakgrunden när det gäller denna organisation; det viktiga var och är betpriser, sockerhalter, skördar samt odlings- och hanteringsteknik. I KSLA:s handlingar och tidskrift
återkommer dock inslag om betodling ur
olika aspekter, dock främst ur odlings- och
andra tekniska avseenden, under hela perioden 1830-1900.

Tidiga försök med andelsföretag
Det inledande kapitlet om betodlarnas organisationshistoria skrevs dock som redan
nämnts med de lokala betodlareföreningarna redan under 1880-talet, d.v.s. det årtionde då sockerproduktione n bröt fram på
allvar i Sverige.4 Dessutom gjordes på tidigt

stadium också försök med andelsägda sockerbruk; modellen därtill kom från Tyskland,
där s.k. Bauern-fabriken, d.v.s. bondedrivna
fabriker tillkom. I några fall, t.ex. Skivarp i
södra Skåne var allt klart för igångsättning,
kapitalet övertecknat, betareal också tillgänglig, då andra konkurrerande krafter
inom sockerindustrin satte stopp för planerna. Även i Lyckåker (Hasslarp) i nordvästra
delen av provinsen byggdes ett råsockerbruk
och raffinaderi på (eftersträvad) andelsbasis. Investeringen blev dock för stor för enbart jordbrukarintressenter och i kooperativ
form och fabriken överläts efter ett par år till
Sockerfabriks AB Union, som var en av de
starkare aktörerna inom sockerindustrin.
För andelsiden, säger E. Sylwan, betydde
detta ett svårt slag, vilket fick till följd att
några ytterligare försök med andelsföretag
för sockerproduktion aldrig gjordes. 5

Uppsving, genombrott och spridd
lokalisering
Den tidigaste sockerindustrin i Sverige härrör från 1830-talet men misslyckades och
fick läggas ner under det följande årtiondet.6 Betodlingen var dock föremål för försöksverksamhet och diskussion i synnerhet
under hela 1860-och 70-talen. Sålunda lämnar kemisten C. E. Bergstrand 1869-70 en
berättelse till Lantbruksakademien om erfarenheterna av betodling i Sverige och vari
han konstaterar att en inhemsk betsockerindustri skulle vara av stor betydelse både för
odlare och övriga intressenter. 7 Under 1880talet kom också en hastig omsvängning i
gynnsam riktning, orsakad av ett flertal olika
faktorer. För det första hade konsumtionen
av socker ökat från 1 kg per person vid seklets början till 8 kg 1880; sockret hade blivit
vanligare som konsumtionsvara även om det
ännu inte betraktades som vardagsmat. Priset
hade också sjunkit till under 1 kr per kg vid
denna tidpunkt. 8 Dessutom kom med 1880talet de dåliga konjunkturerna för spannmålsodlingen, då man övergick dels till
mjölk- och animalieproduktion, dels sökte
efter alternativa grödor, främst för de bördiga delarna av Sydsverige. Sockerbetsodling
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passade som h~nd i h~ndske I <lcu11n situaLion, i synnerhet i Skåne med dess goda f(JrL11Så1tt1'i ng-ar oclJ behov av alternativgrödor
till span n ro.ilen. S,:,ch·r bec,odliogeo fyllde
tlessutom en viktig lucka i syste.m e, med
växell.,ruk, tlå man ku nde frång-,'i 1rådesbrukel och gen o m bcwdling i • tfiller lä håLtre effekt och skö,xlar även av övriga grödor
i vaxlfo[jdc11.
Sta1S111akt~rua bidrog också till d eis,a
gyn nsanim~\ förulS,('l.ttnii:,gar genom ati. vid
1882 ilrs riksd;,g - i stä0et för en våtitad kraftig höj ning avsockerskan en -begriiosa d enna till 40 procent av råsock,ertullen. vilket
innebar goda löruts:ittningar för inhemsk
sockerfranmallning byggd på betod ling.
Oessu,om berä.k nades sl<atten långe på elt
,chablonmåssigt nppskatt:at utfall på 6,25
proce11lsockt1r ur betorna, inte på cl,it verklig" utfllllet som var högre ocu soJu dessutom steg rnecl odlmgcns och fabrikations·
me1Qdemas utveckling. I skydd av detta
system kun de både r:\sockerfabriker och
odl ing bedri\llls ,ned god Jönsam heL 1905
h~de utbytet höjlS till 15 proc.:nt utan 11ågra
,ner för~varande höj11i11gar av skatteuuagei:;

de ~om skedde \ll;l r ganska för,;i kLiga. Et1
skauesystem med obeskattade e!fektivi1ets•
vin.1cer locl<atle narurlig-tvis frnm fort~lLa lndtlslricL~bktingar i bersockerbnwschen o~h
del var ma nga kapiraJistex som såg goda
clquser alt ijäna pengar. Skyddssystcmet i
de11na t'onn b~t)•dde e tlot'dentligt upps\'ing
ovh genombron både tör be1odli11gen och
sockerbruken. På tio
fram till 1892 d ll·
kom a.tt• nya riisuckcrfahriker i Skånt: och
den inhe mska soc);.erframställnlngcn tiodubblades på dessa ~r. Enltgt J'. Hol m var

ar

i\111\l let fäbrikcr l894 13 förutom ire s.k. ~fLsLiltinner pfL lika niånga orter i Skåne.'
Uude,· de närmaste årtiondena spreds
också beiodling och beLSo~l:.erproduktion
till de övriga dela,•av landet som had11 ~rförd.erlig-a.fönwiåttningar i form av klimat och
jorclro;\n, Uoder 1890-oalcL utvidgades först
odlingcll till 81ekinge och Gotland; under
L900-111le1s första år också till Öland, Halland, Västcrgotland och Ös1ergötlru,d. lu pa
1900-talet liade ocks1 kouswnlionen av
sockfä gltt från lyx.kon~umtion t:01 v;trdags•
förbruki1u1g. H . Winberg angt'.r lörbntk,.
ningcn för h ela å rhundradcl 18 14-.1914:

Kart,i nwrt1m, ,'Ui411.1k11
Jo,tkqi,.duJ'trT.kJ' loltoUstmng

Cl
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Betodlingens L1tbrednlng

Och ,11Jm·d1ting,m (J.tl sot:k'1r·
btl':Odli11g,:,11901.

Vid den för ra tidpunkten var d en som
näm nts e ndast ett kg pe r person , 1914 var
förbrukningen uppe i 28,7 kg. Odlinge ns
areal ökade under denna tid så att de n 1910
omfattade 25 000-30 000 ha å rligen. 10 l P.
Holms framställning ingår en utmärkt karta
som anger be todlingens utbredn ing och
utveckling i Sve rige 1886-1901.

Sockerbetor - järnvägar - sockerfabriker
Ännu ett pa r fakto1-e r bör nämnas bland förutsätmingarna: Be todlingens lokalisering
och sambande t m edjärnvägsutbyggnade n.
Medan d e gamla rörsockerraffinaderie rna
lokalise rades till h amnstäder och konsumtionscen tra blev nu bilden en helt annan.
Soc kerfabrikerna byggdes på landsbygden
så nära produktionsområdena som möjligt.
Och en ekono miskt viktig faktor var att
kunna transportera så stor mängd betor som
möjligt per j ä rnväg till fabriken. I fabrikernas närområden körde naturligtvis odlarna
sj älva betorna till fabriken med h äst och
vagn, vid längre avstånd kom det dock ofta i
fortsättningen att gälla till järnvägsstatione n.
Behovet av längre transporter medförde att
de kapital- och investerarintressen, som såg
chanser till goda förtjänster på den inhemska sockerproduktionen, också spekulerade
i och bidrog tilljärnvägsnäte ts utbyggnad
i d e aktuella odlingsområde na. Förutom
betorna var d et också en rad andra bulkvaror som h ade samband med sockerframställningen: stenkol, kalksten , det utvunna
råsockret samt betmassan m.m. tillbaka till
odlarna, vilket allt gjorde också järnvägsinvesteringarna lönsamma. Be todling-järnvägsbyggnad-sockerfabrikation var därför
en kedja där varje del förutsatte de andra i
e tt ofta helt systematiskt fungerande sammanhang.''
Denna kombination medförde dessutom
att staten fick ett intresse av såväl odling som
fabrikation och priset på p rodukten. På
tidigt stadium var sockerskatten på importerat rörsocke r en av state ns största inkomstkällor som med utvecklingen överflyttad es
på betsockret. Alltifrån den första överskottssituationen på 1890-talet har området mesta-

dels varit föremål för statlig reglering och
närings- liksom tull- och skattepolitik inom
vilket odlar-, industri- och konsumentintressen kä mpat o m utrymmet. Ur d essa synpunkter kan sockerpolitiken från 1890-talet
be traktas som inledningen tilljordbruksregleringarna i Sverige. Statens ingrepp gällde
både omfattningen av betodlingen, produktio nen/ lönsamheten i fabrikerna och villkoren för konsumtionen inklusive tullskydd et och beskattningen av den åtrådda varan.

Sockerkartell och sänkta priser - signal
till organisation
De nna starka utbyggnad av både odling och
fabrikation kunde endast få e tt resultat: en
kraftig överproduktion med ty å tfölja nde
sänkta priser på sockret i konsumtionsledet.
De n kom omgående med 1890-talet och
innebar därmed också startpunkten för en
stark strävan från sockerindustrin och dess
ledande företrädare att begränsa betproduktio nen. För att dessutom kompensera nedgången av sockerprisern a i samband med
överskottet på 1890-tale t sänkte fabrikanterna priset på betorna till odlarna. Detta blev
den allmänna signalen till organisation
bland be todla rna. Samtidigt började klara
te ndenser till kartellbildning bla nd fab rikanterna göra sig gällande. År I 901 bildades
en s.k. raffinaderiförening, vilken blev industrins instrume nt för att reglera och styra
sockerfabrikatione n i lande t. Denna beslöt
om kvote ring av beta reale n och maximigränser för de n mängd råso cker som fick
raffineras; e tt (nära n og) faktiskt monopol
på socke rområdet var därme d bildat. 12 År
1907 fullbo rdad es sammanslutningen av
sockerfabrikerna genom bildande t av Svenska Sockerfabriks-Aktiebolaget, SSA, vilket
d ärmed blev lande ts d å största industriföretag med i praktike n monopolställning . End ast bruken i Linköping, Lidköping och
Mörbylånga på Öland stod i praktiken utanför fram till in på 1930-talet. Bland personer
från jordbrukarhåll som var med och "företrädde j ordbruka rintressen" mä rks bl.a.
främst godsägaren G. Warholm, Malmöhus
och greve R. Hamilton från Kristianstads
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län. 13 Den sistnämnde blev 1905 ordförande
i Betodlarnas Centralstyrelse, den första
exekutiva organisationsformen. 14

Betodlarorganisation - ny maktfaktor
De första försöken 1893 och 1899 till en gemensam betodlarförening fick ingen lyckad
utgång; alldeles för få ville vara med i första
omgången. Den första "Skånes Betodlareföreni ng" med riksdagsmannen I. Månsson i
Trää som ordförande hade också bekymmer
med att få tillräcklig uppbackning i form av
lokala föreningar. Bättre gick det från 1904
då man bildade "Skånes Betodlares Centralstyrelse", vilken 1907 efterträddes av den
mer formella organisationen "Skånes Betodlares Centralförening u.p.a.". Enligt stadgarna fick de olika kretsföreningarna ( =
sammanslagna lokalföreningar inom ett
fabriksområde) inbetala insatsbelopp i förhållande till betarealens storlek inom resp.
odlarområde. 15 Nu skulle alltså föreningen
förhandla om priser och andra villkor för
betodlingen, inte längre de enskilda betodlarna e ller föreningarna var för sig vilket
tidigare var fallet. "Från sockerindustrin såg
man organisationsbildningen med ogillande, och
man försöhte stoppa den," som formuleringen
från industrihåll lyder. Men på mindre än en
månad var 70 procent av den skånska betarealen organiserad i den nya föreningen av
betodlare från hela Skåne. I samband med
förhandlingen om villkoren för 1904-05 års
betkampanj fick medling tillgripas. "Socherfabrikanterna mötte då far första gången en väl
organiserad motpart som kunde driva igenom
sina hrav på högre betpris. "
Betodlarnas framgång 1904 innebar, att
en ny maktfaktor införts i sockerpolitiken
och man förhandlade nu inte bara om priset
på betorna utan också om odlingens omfång, leveransförhållandena och en rad
andra m e llanhavanden. I spetsen för den
nya odlarorganisationen ställde sig greve R.
Hamilton på Ovesholm som ordförande och
friherreJac. (Jacob) Bennet på Örtofta som
vice ordförande. Dessa båda stod under lång
tid i spetsen för den näringspolitiskt och
ekonomiskt mest betydande organisation
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som före SAL/RLF och 1930-talet verkade
inom det svenska jordbruket. Ordförandetiden för Hamilton varade fram till 1914, då
han efterträddes av Bennet som fungerade
1914-1930. 16 IJordbergaskriften formuleras
också situationen inom betodlingsdistrikten
på följande sätt: "Sockret var den axel kring
vilken ekonomi, politik, arbetsmarknad och allmän utveckling roterade". 17

Lokala betodlarföreningar - spridda
men hårda tag
Den nya föreningen var centralorgan för de
lokala betodlarföreningama runt om i landskapet och så småningom kretsföreningarna
inom de olika fabriksdistrikten. Redan från
mitten av 1880-talet hade emellertid de lokala föreningarna försökt förhandla och agera
för odlarna inför olika fabrikschefer eller
"hårda disponenter". Detta arbete, som utöver priset kunde gälla t.ex. vårdslös vägning, för stora viktavdrag för jord, för hög
vattenhalt i den återtagna betmassan samt allmänt b1istande tillmötesgående från tjänstemännen vid fabrikerna, bedrevs givetvis med
växlande framgång på olika håll, vilket skildras i skriften 'Jordberga från början till slut".
Skriften be handlar utvecklingen för de fem
föreningar som "under åren fusionerat med
varandra i takt med att sockerbruken avvecklats".
Det gäller fem bmk på Söderslätt, nämligen
Skivarp, Svedala, Trelleborg och Hököpinge
samt fabriken och föreningen iJordberga,
som blev d en längst överlevande av dem
alla. 18
Däremot saknas - på grund av avsaknaden
av en skrift som gäller hela provinsen och
centralföreningen - motsvarande uppgifter
om de andra kretsföreningar som verkat på
olika håll i landskapet. För odlarföreningarna på Gotland och övriga landskap finns
däremot ett visst underlag på grund av att de
från början arbetade avskilt från de övriga.
När det gällde betavtalen följde de dock
oftast snällt i spåren på Skåneföreningen
och tillämpade dess avtal med industrin
ifråga om priser och andra villkor. Romabruket och Gotlands betodlarförening, som
var formellt tämligen fristående, satte sig

jmvflurrgo srickerfidnik ttYm d,m var flvlrildad pd ,,Jtlid>rnJ<'n ,för- holngtl .(Om dt'ftl Jnbrilteu, DtNP ttJrke,-IJruk vm'
Jiiugst iir1erlo.111ndc f'W ..sotkttbruke,1 pil SOOntläu i S/;.(Yh~ H/4-0111 Ja/kl uor mr.djmtlberg" bf.ltH/for,jött,,illg.

fra möver e rn ella11åt på tvären l sa mband
med att nedsl:ärninga,av socke,~realeu diskuterndes, då de: främst korn au förecräda
det ln kala intl'esset lör betndling allmän t
sett på Gotland, I ledningen und~ bela gennmbrnttsiiden och lång tid därefter stod
la ndshövclil1gen på Co,lanrl fr,\n 1883 I!:.
l'olgnatll, vars sl.råvanden hetedmades som
"sä llsynt oajälvi~ka", vilket kanske v:tr tiim·
l~geu ovan l.igL i dessa samroa nhang. 1~
Når.Jorclberga ber·od latfören,ug bildades
19M had<! fabriken vari t igång i l3 år ,dltsedim I891. l avsakllacl av en bredare 1><:skri,,
ning av od larrörelsen få r e~ewplc t J ord•
her_g-a_ hår bilda en mgängsptmkt och m(lddl för de lo kala föreningarnas 1.ill kon1s1
och fu11k.Lion. Vid infonnationsLnÖte om fö,~
cning<:n up plästes protokoll från S~ånes
Bctodlares Cen1ra ls1ytel$'e ,om hade sammanträtt i Lw1d dem 2 Luovember 1903. li.n
kommiuc pä 20 personer föreu-;1damk alla
U)'M i umråde1 tillsattes för au utarbc1a ~iadgar. Rommiuen föreslog stadgar en lig, cen•
rral$tyrdse11s förslag med ~;ss~ modi6kation= Konstituefingen skedde 9 januari 1904
på Klags1orps hotell med över l 00 av ortens
betncllarc niirva.r andc. föreningen bildades
och fick sitt säte i Klagsr.o rp. Man anrog 0tkså centralstyrelsens fö rslag till enhetligt ko ntrakt och valde till 01·dförande riksdagsman•

n cn j. Pålsson, /\nderslöv, som funge rade
fram rills han avlöstes av Hamilton.'"
\rid sarn111auträde i mars 1904- skiirptes
wnen och sryretsen beslöt att u1.ffi rda bN-

slrejk; •1,.1odli11g till mlgo,I sockeifab,-ik af fii,1:nlngeus lffl!dl11m.11wr/å:r tef Ske zmiler 'tll'W!V(tm111ID
.tr•, vilket kungi<irdes i orr ens 1idning-.1r, J
stället kom ft.igau om en egen betspritfährik
upp till diskussion. Om detta s,~ger skrifrför•
flmaren art om det var eu <1ih,arl\g1 nwnat
a Itema tiv till sockerbruk e ller sabelskram•
o,e l för a tt skrämma bruksledningen l"år
man ald rig vera: d et \".\r dock ett påtagligt
exempd på all mcdlcrnrnarn.t l en lokal
betodlarförcui ng kunde ta till låm ligi:n
drastiska cltgårder i e,, "ska1·p situation''. Ert
sådant läge gällde allmänt föl' belkampanj~n
! 904-1905, då medling fick tillgripas fö r all
föra de cenm,la för h:uuUinganra till et1. r~
sn hat i fonn av en kompromiss. Ci;,n1.ralstyrelseo krävde clnck att de1 lo kala hcsh,teL
shrI le upphåv'1l), vi 1km också .J ordbergaförtningcn lojalt efterlevde, trots uu "/Jeto4l(lmfl
tif li//fr1Uo uutr.,rit del rmtltnt de gnunn sin """·
uumslutnit,g rfsyflot''.t 1

Mcdlerns(Jntal och organiwtmisk
omfattning
H. Winhergaug~I' för L9JO- I1.a,11,11.,t medlm11arar i Skåne riU Hi 396 orllnn:, vilke t [öre-

faller högt i förhållande till de uppgifter som
i övrigt föreligger vid denna tid. 22 Av medlemmarna hade Skåne således det helt dominerande antalet med för de i Lantbrukskalendern angivna åren fr.o.m. 1925 och
1930 ca 12 000 medlemmar i 16 lokalföreningar. Efter några år ombildades som nämnts
lokalföreningarna till kretsföreningar i anslutning till varje sockerfabrik, varigenom
viss förstärkning åstadkoms. In på 1930-talet
ökades medlemsantalet kraftigt och enbart
Skåneföreningen hade 1935 ca 20 000 medan övriga odlingsområden samlade ca 3 250
medlemmar. Först 1937 bildades och antogs
stadgar för Sveriges Betodlares Centralförening
u. p. a., som från denna tid omfattade föreningarna i samtliga betodlarlän.23 Vid utgången av 1941 skulle denna organisation
ha haft totalt 22 241 medlemmar. 24
Betodlarföreningarnas - i regel föreningar u.p.a. - främsta uppgift med modell från
Skåne var "att träffa avtal med sockerfabrikernas
representanter om pris och leveransvillkorfar sockerbetor samt att i övrigt främja medlemmarnas
ekonomiska intressen ". 25 Med denna form ulering av uppgiftsparagrafen kom man så nära
en allmän intresse- eller näringsfacklig organisationstyp som möjligt. I föreningsformen
och dess främsta uppgift föreligger alltså i
detta fall ett motsatsförhållande eller i varje
fall en ologisk omständighet. Ekonomiska
föreningar u.p.a. är per definition föreningar för ekonomisk verksamhet, inte förhandlingsorgan. Men det var genomgående så att
den skånska betodlarföreningen fungerade
mer som allmänt fackligt förhandlingsorgan
och påtryckningsinstrument än som kooperativt affärsorgan. Så torde den också ha
uppfattats av flertalet medlemmar, vilket
kom till uttryck vid olika tillfällen, som t.ex.
vid det stora sockermötet i Malmö 1913 samt
i samband med andra sockerstrider på 1920resp. 30-talen.2u Den representerar därmed
"den fackligt-kooperativa hybriden" som
organisation betraktad och den tidigast förekommande av denna typ som mer systematiskt utvecklade sina huvudfunktioner.
Något uttalat motiv för att man valde och bibehöll organisationsformen u.p.a. har dock
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ingenstans framskymtat. Slutsatsen bekräftas
också i förordet tillJordbergaskriften; man
ville med skriften dokumentera och för
eftervärlden ge "en bild av böndernas fackliga
arbete för att få rimliga villkor för betodlaren ".27
En bild av sockerbetsodlingens lokalisering
i Sverige ges genom tabell X: 1, som omfattar
senare delen av den period som här skildrats
och som är av störst intresse ur organisationssynpunkt.28
Tabell X: 1. Sockerbetsodlingens utbredning i Sverige
1910-28, proc. av total betareal.

Område
Skåne
Gotland
Kalmar län (=Öland)
Blekinge
Halla nd
Östergötland
Västergötland
Totalt

1910

1921

1928

82

79

7

4
6

85
5
5

3
3

2

I

2

3

3

5

2
2
0

100

100

0
100

Källa: SOV 1930:35, Utredning av .rnckerfrågan s. 70;
Sockerbolaget-Cardo s. 103.

Övriga betodlarfareningar
Av tabellen ovan framgår att Skåne var det
helt dominerande odlingsområdet medan
övriga områden svarade för marginella andelar. Betodlarföreningen på Gotland kom,
som redan nämnts, i aktiv verksamhet först
så sent som 1917 trots att fabriken startade
redan 1894. Då fick föreningen dock snabbt
anslutning från 67 socknar på ön från Tingstäde i norr till Sundre j söder. Sockenombud utsågs som dels skulle verkställa uppbörden av medlemsavgifter, dels vara kontaktförmedlare med Gotlandsföreningens
ledning. 1937 anslöt sig den gotländska föreningen till den då bildade Sveriges Betodlares Centralförening. 29 Romafabriken på
Gotland var mot slutet av 1890-talet ett av
landets största r åsockerbruk med en kontrakterad betareal av ca 2 300 ha, motsvarande 8-10 procent av h ela landets, vilken dock
senare minskade till 5 procent. Antalet anslutna medlemmar/betodlare finns inte
heller för denna förening angivet på tidiga-

re stadium, ett förhållande som också gäller
för samtliga föreningar utöver Skånes. 30
Om föreningarna i de övriga områden
där sockerbetsodling förekom, är uppgifterna mycket kortfattade eller obefintliga. Om
Blekinge län sägs att länet på 1890-talet hade
sin sockerförespråkare i bl.a. löjtnant Th.
Nyström på St. Boråkra. Denne fick till stånd
försöksodlingar, vars avkastning såldes till
Hälsingborgs sockerfabrik resp. till Karpalund i Kristianstads län. Tanken på en egen
sockerfabrik i länet hade dock slagit rot och
kom först till uttryck i Blekinge läns landtmannaförening, som var en motsvarighet till
lantbruksklubbarna i andra län. 500 kr anslogs av hushållningssällskapet till en komrnitte för beredning av frågan och denna
tänkte sig att Nättraby i den bördigaste
delen av landskapet var den lämpligaste platsen för en lantbrukarnas egen fabrik, dock
utan att något beslut fattades. 1895 ansågs
frågan ha fallit och inte längre vara aktuell,
då främmande finansiärer 1896 lät bygga en
sockerfabrik i KarlshamnY Senare i Blekingeskriften sägs att en större intensitet i
jordbruksdriften gjort sig gällande fram till
100-årsperiodens slut och a tt odling av
foderrotfrukter, sockerbetor och potatis
medverkat till detta. Blekingarna inriktade
sig dock efter hand allt mer på potatisodling
och stärkelseproduktion och sockerbetsodlingen minskade fram till 1928, som framgår
av den tidigare tabellen, till endast en procent av landets.32
På liknande sätt behandlas sockerbetsodlingen från de övriga hushållningssällskap
inom vars områden betodling tidigt upptogs. I Ö stergötland diskuterades betodling
vid ett lantbruksmöte 1869 främst i Vadstenatrakten och från 1870 omnämns betskördar i hushållningssällskapets statistik.
Omkring 1900 gjordes ett nytt försök med
odling, denna gång på Vikbolandet i den
östra delen av landskapet. Från 1901 stödde
hushållningssällskapet försöksodlingar och
uttalade ett starkt stöd för att odling skulle
upptas i större skala. Från början tänkte man
sig att genom en betspritfabrik skapa avsättning till en lägre investeringskostnad än vad

en sockerfabrik krävde. År 1905 anlades
dock en sockerfabrik i Linköping genom
Östergötlands Sockerfabriksaktiebolag och
genom nybyggda järnvägar kunde betor
transporteras såväl från trakterna kring Vadstena som från de östra delarna av landskapet; fabriken kunde därmed ta emot årets
skörd från 774 ha. Så småningom kom sockerbetan att inta en solid ställning i växtföljden. 1921 nåddes en kulmen med betodling
på 2 523 ha och 1934 en annan med 2 227
ha med vågdalar däremellan, varefter en tillbakagång skett.33
I Västergötland hade på motsvarande sätt
anlagts en råsockerfabrik i Lidköping 1903.
Denna inköpte 1905 Lin köpingsfabriken
och stod därefter under namnet Mellersta
Sveriges Sockerfabriksaktiebolag utanför
sockerkartellen till 1936-37, då bolaget inordnades i SSA. Från Skaraborgs läns hushållningssällskap sägs ingenting annat om
betodling än att det 1908 tillkommer en
nämnd för premiering av betodlingar i samråd med sockerfabriken. Den bestod av två
representanter från hushållningsällskapet
och en från fabriken och fungerar fram till
1933, varefter allt är tyst om betodling i Skaraborgs län; inte heller omnämnes någon
betodlarförening. 34
För Hallands vidkommande innebar ändringen av sockerbeskattningen 1905 att möjligheter öppnades för sockerbetsodling. Då
återkom också planerna på en råsockerfabrik trots ett misslyckande på 1870- talet,
då det första försöket gjordes. Nu hade lyckade odlingar upptagits i Sydhalland och
intresset ökade på nytt. 1906 möttes 300 betodlingsintressenter i Halmstad och meningar fanns som talade för en andelsfabrik även
här. Dock bildades Hallands Sockerfabriksaktiebolag med halva aktiekapitalet tecknat
av halländska intressen, varvid motvikt ansågs uppnådd mot "sockerbaronerna" för
vilka varningar utfärdades. Odlingen 1907
utgjorde hela 1 600 tunnland (800 ha) . Inför nästa kampanj anordnade man en studieresa till Skåne som omfattades med stort
intresse. Ekonomiskt hade dock första årets
kampanj medfört stora förluster och fabri345

ken tvingades till samgående med SSA. År
1911 bildades Hallands be todlareförening. 35
Vad till sist gäller odlingen i Kalmar län
och på Öland är bilden tämligen lik de
nämnda marginalområdena med den skillnaden att den omfattar en högre andel av
arealen, nämligen 1927 ca 3-4 procent av
åkerarealen, vilken dock minskar framöver.
Avsättningen skedde till råsockerfabriken i
Mörbylånga som byggdes 1908 och som i ett
gemensamt bolag tillsammans med Lidköpings- och Linköpingsfabrikerna stod
utanför sockertrusten till 1936-37.36

Nedläggning ifrågasatt
Under efterkrigskrisen i början av 1920-talet
pressades marknaden hårt av konkurrensen
från den internationella rörsockermarknaden och odlingen råkade ut för en allvarlig kris. Motstånde t från konsument- och
partipolitiska intressen var också så starkt att
man helt ifrågasatte odlingen. Dåvarande
stat5ministern R. Sandler ansåg 1926 att: "...
det skulle löna sig att lägga ned hela sockerindustrien och pensionera industriens alla arbetare. "
Betodlingen i sin helhet omfattade vid slutet
av 1920-talet en normalareal på ca 40 000 ha
och sysselsatte många fler än enbart arbetarna vid fabrikerna. På 1920-talet var betodlarna ca 20 000 och de drog varje år till sig ca
35 000 lejda arbetare, därav ca 8 000 vandringsarbetare. Av odlarna hörde 50 procent
hemma i s torleksgruppen under 10 ha åke1~
vars familjer i stort sett svarade för hela den
erforderliga arbetsinsatsen, motsvarande ca
20 000 personer. Det totala antalet sysselsatta
i sockerproduktionen beräknades under
1920-talet till omkring 85 000-90 000 i jordbruket, industrin och transportsektorn sammantaget. Sandlers kalkyl skulle således
totalt sett ha ställt sig ganska dyrbar för folkhushållet.37

Sockerpolitiken en följetong
Att närmare redovisa sockerpolitiken för
h ela pe rioden kan inte vara meningsfullt i
detta sammanhang, som främst är inriktat
på organisationsfrågorna. Det får räcka med
att konstatera att de n innebar en följetong
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med oändliga industripolitiska, jordbrukspolitiska samt tull- och konsumentpolitiska
m.fl. förvecklingar och kontroverser. Bland
de tidiga striderna observeras villkoren för
produktionen 1908, därnäst var det hå rda
motsättningar mellan de många olika intressena 1913 samt under första världskrigets
försörjningskris. Den allra hårdaste konfrontationen ägde rum 1926, då betodlarna drev
kraftmätningen till odlingsinställelse. Trots
förslag från förlikningskommissionen om en
subvention på ca fem milj. kr förkastade
betodlarföreningens stämma i slutomgången förslaget. Betodlingen blev praktiskt taget nedlagd detta år; den odlade arealen var
endast 4 417 ha, vilket motsvarade endast
drygt en tiondel av normalarealen vid denna
tid.
Detta illustrer ar producentorganisationens starka grepp om odlarna av sockerbetor och utgör det första tillfälle då en jordbrukarorganisation i Sverige vidtog "fackliga
åtgärder" för att ge eftertryck åt sina krav.
Grundorsaken var att betodlingen hade blivit olönsam under de då rådande förhållandena med höjda produktionskostnader och
sjunkande priser på socker. G. Hellström
har i sin avhandling"Jordbrukspolitik i industrisamhället" behandlat alla aspekter och
komplikationer med den fortsatta sockerpolitiken; för den nyfikne hänvisas till denna
källa. 38 Den föreningsmässiga framställningen kan dock inrymma att A. PehrssonBramstorp var ordförande ijordberga betodlarförening 1927-44 plus att han 1931
blev ordförande också i Skånes (sedermera
Sveriges) Betodlares Centralförenings styrelse.

Fröodlareföreningar och
Fröodlarförbund
Fröodlingsjöreningar blev tidigt av intresse i
vissa län ( de tidigaste enligt uppgift redan
på 1870-och 80-talen), främst på grund av att
de praktiskt visade att framför allt de vanligaste vallfröerna med fördel kunde odlas
inom landet. Enligt HJD var detta en följd av
att man vid den tidpunkten trodde sig kun-

F,·öodlittgen bö1ja<lft vid bör~
j mi av I9()0.taltl crlt bli

•*•nomiskl bet1de/s,Jull.

191 I .,t,u·tatl• Skd,ie., Frwdlinpjörr11ingjör «Il fi·ii.11,jn
ralitmeJl fro-Odli11g. f.'imm.
ingens so,,mwru'flyltt gif1'.

tiU Svtilöf J91)

orl, t.h. rJ1 dn11on.s1rati<m

1rv SMltrtS Ce>tlrala FriJktm.trrJ/lanstalts odlingar
n11 ri,rfni~ttr f,d AhMrfJ.

na Ut\'CCk.la en ny c.~xportmarknad för svenska

fröer till en lång rad länder: förhoppningar
som dock visade sig alltför löst grundade."
Som vi erinrar oss från kap. lll bildlldes den
första dokumenterade fröod larföreoingen
i Östergöl.land 1878, vilken följdes av flera
på olika hå ll i landeL, Dessutom tillkom
under 1880-talet Sydsvenska och Mellersta
Sveriges Fröodlarföreningar som efter e n
tids inbördes ri,•a litet sammanslogs till
Svenska Utsäclesföreningeo med säte i Svalöv. Tillsammans med de t prhoata Weibulls•
holrn fungerade denna so1n celltrum för
den frarngångsrika !i:Venska ut,;;ädcs-. och frö-

förädlingcJn. Dessutom utvecklades liiligt ett
samarbete mellan fröodlarföreningarna och
de efter hand med stal.ligt stöd och ofra i
hushållning,sällskapsregi uppbyggda frökontrollanstalterna i flertalet lån.

Statligt understödda flh,ök.sjoreningar

m.m.
En parentes kan ix,sl;jutas om Svensl:.a
utsädesför-eningen liksom Mosskulturfören ingen. De var inga egentliga jordbrukarorganisationer utan försöks- och utveckli ngsinstituLioner, som visserligen stöddes
genom cu tåm1igenstorrantal enskildajord·
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hmkares anslutning; Mosskulmrföreningen
had~ son, 111est ca 3 000 med lemmar. i\fan
torde kunna säga au man inledningsvis skal~
fade sig sål'ål ideellt som eko.nomishstöd
genom att auvänc,la sig av förcningsformen.

Efter hand blel' dock deuratliga stödet tiJ I
l'Crk.samh.etcln allt mer betydande. 19 l Ooch
1911 tillkom dessutom Sl'enska motokulturföreningen od, Svenska föreo inge11 för kyltQknik för främjandet av ,·csp. motordrift
och tekuisk lltl'eckliug u ,om dessa områden.
1916 inrättades dessutom som e n motsvarighet Svenska B~tes- och \lalllörcningen. vilken
1939 sammanslogs med Mosskulturfåreuingen till Svenska Vall- och Mosskulturföreniugcn. Det nu sagda kan sägas vara hekräft.at
genom llll man i La ntbt ukskalendcrn angav
dessa fö reoin_gar bland and.-a hcl- e ller halvstatliga försöks- och kontrollaJ1Staher, vilka
redovisades skilda från de egemliga jor<lbmkarorganisationerna, 1948 samord nades
utvecklings- och försöksverksamh l!tema inom cles.sa föreningar med Statens lambruksiötsök resp. al'löstes av Statens maskin ocl>
redskapsprovningar.

N)' grmera.lion friiföreningar
D,· flcs l.a av de äldre län.visa fröfön:ningarua a,-som,1atlc viss,;1·1igea men l'äckles till

liv igen med bö~jai., omkring l !108- IO, bl.a.
ge nom det då fö rbättrade statliga s tödet,
sorn på vanligt sätt fönnedlades av hush:i llningssällskape n. H .Jul11i.J1.Da,mfclL kun.st.tterar,itt d et 1922 fan ns totalt 25 föreningar,
vara.v 1I i fo1-m av länsförcningar samt <:tt
15-tal mer lokah inriktade, fr.w1s1 i Väst.ernr,rrlan<ls (13} oci> Västerbottens lån (3).<•
föreningarnas od l de statliga organenssamarbete på område1 l'ar geuomg-ående ömsesidigtscimulenmde för 11tvecklingen av ,·erk-

saml1eten1a ..,
F·ö rloppe1 av fören ir1gs111vec.klinge11 på
fröområdet kaJ1 samma nfättas på följande
sätl. L'iMvisa fröodlarföreningar bildas under perioden 1908-19, aU1Sa något olika. fö,•
de olik,a län en. Å,· 191 11 tillkommer Stittif;ts
FrÖ(J({lar,jöt1n111dsom riksoq,tnn med uppgift
at, fräntja och underlä11a de lokala och låJISvisa fröod.Jarförcningam<\S samarbete. och

verksamhet sauu att vara central i,mam för
fröodlingens främjande. Som medlemmar

anslöts de Jäns,iisa förc.nirtg'drnasorn gen r1m•
gående arbetade som ekonomiska föreningar u.p.a. Tidiga.si, bland elen senare genernt.ione_n lånsföre ning.r är de i Skaraborgs
och Orebm lån, båda tW komna I!>UR. Därnäst komme r S kånes fröodlingsföreniug
1J.p .l\. l 9J I, Upp.;ala och Östergötlands 1912

Innan 4tf~(l1'fQjrQtl.s ;rflt(;d1.tktiq,t krhvde f!,aU.ri11gM av lJ,tor CKh audrc, ,-QI.Jn.tf.rtt•r ,m sUJr arbetsstyrka under .unr,,na,.
n1L /Jil//; Am, HmL<>on, KSI.A:s orhiv,
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samt 1913 Södermanlands länsförening. De
närmaste åren (1913-15) bildas flera fröodlarföreningar av mer lokal karaktär framför allt i de norrländska länen; det senare
säkerligen betingat av de långa avstånden.
De norrländska föreningarna hade ofta fler
medlemmar än de i södra Sverige. 1914 tillkommer norra Kalmar samt Göteborgs och
Bohusläns fröodlingsföreningar och 1919
Blekinge läns. Något senare är Jönköpings
läns fröodlingsförening med tillkomstår
1921 liksom ytterligare lokala föreningar i
Norrland (1922-24) samt Värmlands fröodlarförening 1926.42
Förslaget om en förening för att främja
fröodlingen i Skåne framfördes i samband
med en fröutställning i Malmö i februari
1911. På hösten samma år bildades Skånes
Fröodlingsförening, vilken senare i samarbete
m ed bl.a. Oljeväxtodlarjöreningen bedrivit ett
framgångsrikt arbete. Detta bestod i Skåne
liksom på de flesta håll i d e verksamhetsgrenar som sammanfattas i punkterna nedan. Antalet medlemmar i den skånska fröodlingsföreningen var vid starten 125, 1920
ökat till 357 samt 1930 till 412. Liknande
verksamheter kännetecknar föreningarna i
flertalet län men uppgifterna om medlemsantal är inte fullständiga. Länsföreningarna
främjade tillkomsten av lokala före ningar
u.p.a. för olika uppgifter i produktionen och
förädlingen, främst för frörensning och
frönötning. 43 I sammanfattning bestod verksamheten av följande aktiviteter:
• Anskaffning av framstående stamfrö
• Anordning av försöksfält
• Biträde med frörensning och avsättning,
ofta med egna frönötare som utlånades åt
medlemmarna
• Anordnande av möten, föredrag, spridning av skrifter o.s.v.
Sedermera spreds verksamheten till samtliga
län där fröodling förekommer (1930 = 16),
vilket inte minst gällde flera Norrlandslän.
Utvecklingen kännetecknas av förhållandet
att fröodling, i motsats till t.ex. bet- och potatisodling för socker-, bränneri- resp. stärkelseframställning, var en specialitet som var

spridd över stora delar av landet. Den verksamhet som framför allt de lokala föreningarna bedrev var som framgår i högsta
grad konkret och praktisk; anskaffning av
stamfrö, premiering av odlingar, utställningar, försök, demonstrationer samt anskaffning av gemensamma renserier, klövernötare m.m. ofta i form av andelsföreningar.
Till de redan nämnda verksamheterna kom
på många håll också försäljning av medlemmarnas framodlade fröpartier. Sedermera
kom fröodlarföreningarna och oljeväxtodlarna att på länsplanet gå samman i kombinerade frö- och oljeväxtodlarföreningar
som på riksplane t företräddes dels av Fröodlarjörbundet, dels från 1943 av Sveriges Oljeväxtodlares Centralförening som också blev
medlem i Sveriges Lantbruksförbund.

Övriga specialiteter och
krisfenomen
Linodlingen var i Sverige en gammal specialitet, främst i Hälsingland och Småland,
men som dock fram till första världskriget
hade minskat starkt. Bristsituationen under
första världskriget innebar ett nyvaknat intresse för linodlingen och i samband därmed en livaktig föreningsverksamhet.

Linodling och linodlarföreningar
Linodlarföreningarna var ganska spritt fördelade över landet med år 1921 ett mindre
antal länsföreningar (6) samt lokala föreningar bildade i totalt 17 län. 44 För 1925
och 1930 uppges antalet föreningar anslutna till den 1920 bildade Sveriges Allmänna
L inodlingsfdrening vara 94 resp. 85 jämte ett
par bolag. 1935 är antalet anslutna föreningar och bolag totalt 75. Dessa ansluts 1942 till
det då bildade Riksförbundet Lin och Hampa
som i sin tur senare också blev medlem av
Sveriges Lantbruksförbund. 45 Uppgifter om
antalet individuella medlemmar lokalt har
dock varit svårare att finna, varför framställningen på denna punkt är ofullständig. Föreningarnas uppgifter var att främja linodling
och linslöjd genom upplysande verksamhet,
anskaffning av utsäde och redskap samt att
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Clykosja/Jrile11n l lycl:dly lir tlt e,,:emfMl />It tn fabrik for indust.riell lillrrerkning nu p01<lli.st>1jöl. Geno1>• b,g,•ätwiingi br{i.u11vi11s1illve,kningm i JIHlet pd -11100-lol<tl kllm avs,'i.llningsforhA.ll<1mllmt1jör jx,lnJis att starkt Jörsiimms I
södtu Svr.rige tJeli dt•_flir.,•f11 tliirludsefltb1·ik,rmt kam ntl 1tf>/Jfomsji'f,.u !87tNn/;!./,

a,·

underlåua acvsä1m ingen av Linet. De11 frän1sta uppgifter> 1•a r dock oft..st "all skll][11 tW

.stdnd liri.bered1ti11gsanstalttt, som kunde befria
ndlameJrl/11 dm besvii.rlig,, br.red11inge11 ". I någon mån före kom också odling av 01,jelin i
de sydligaste Ja11rl~dc• larna. HJO ;mger air
li11odlingeJ1 till större <lo.den försvunnit
tmder tiden fram till första vårldsluiger mc·n
mt den under krigstide n fick ect starkL upp~ving. Det är påtagligt att anta let linodlingslöreningar är större under åren framöver än
anmlet fröodlarfören ingar. Statliga 1~11 har
utgåu LiU ltnodJarföreni ngarua för au an•
skaffä anstal ter för linberedninge n.''1

föreuingar/ brånnt!lier, med,an pot.atisodlat"nas och stärke lseproduccmernas ccnLrala
samarbetsorgan bildades så sem som 1920
resp. 1921. Ave11 fördes.sa ä r medlemssiffror•
na osäkra. Som råvaror användes främsl
•rotfrukter•. d.v.s. potatis och bet1>r. me n för
b"inning dessutom alltjämt i någon mån
span nmål. 0 .111 brlinneriernas anta l och fördelning över la ndet rymm_e r bränneriidka rnasjubi leumsskri.ft förmodligen de säkraste
uppgifterna som i tabell X:2 går något ut•
över den aktue lla tidsramen. labellc.n återspeglar 1yd ligt effekten av brånningsförtlndct och s!aL5kontrollcn J 1155-60 or.h elen
fonsana snabba talionaJiseri11gsproccsseJ1 .

Föreningarfor brri.nneri-, polatis- och
stärkelsej)rodttktion

Urj11bileum"-$krif1en kan också en ur hismrisk synpunkt intres.\ant IIJ'Pb>ift ha tn (as: I

Potlltis•, .<tä,1,e/.se.• IH:lt brli1mniidkmfiirmit1go.rrw
var främst ko11cenu·erade till Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län, där de speciella
jordmå11s- och klimatbetingGlserna för pora•
tisodlliig fråmst förelåg. för J 92 1 uppgee
dock H.Ju hlin Uannfelt en antal stärkelsef.lbrikcräven i Kronohergs ( 11 st.) nch Äh'$•
borg;. län (10-sL) sam t några enstaka i andra
län i Sydsverige.
St1edgr.s Briinntriidka:refiirening 1.il1korn år
1.907 som ce11tralorganisalio11 för samtliga

hörjan av 1850· lalet, d.v.s. motslutctav hus-.
l>eho,-sl>r:mningcn:, tid, skulle antalet gårdsbrännerier i hela landet ha utgjort 43 000,
vilke t fram till 1930 a lltså recluceJ"dts r.iU ca
110 och i dag ett enda i hela landet; (eventuellt har några nya tillkonlmit de allra se•
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naste åren) :" Enligt en annan käJla skwle
anta.ler brännerier-i Skåne 1911/ l2 ha varit
l 03. mots,,arande 71 ,4 procenr mc:dan återstående 28,6 prorem eller 4(1 kom på la11dcl
i övr1gt, frä mst Slekinge ocb Skarabo1,:. ''

Tabell X:2. Brännvinstillverkningen i Sverige 1861-1955/56, antal brännerier och fördelning på län/
odlingsområden.

Län

1861

1901/02

1931/ 32

1950/51

1955/56

Kristianstad
Östergötland
Blekinge
Skaraborg
Malmöhus
Kronoberg
Sockholm
Älvsborg
Jönköping
Kalmar
Övriga

153
93
61
61
43
26
24
23

55

68
2

55
2

52
2

8

7

7

6
23

3

3
13

17
92

2
2

1

1
l

Summa

590

122

109

82

7

12
19
19
2

13

l

14

17

78

Källa: Bränneriidkareforeningens minnesskrift 1957, s.15

Fram till 1930-talets början hade denna fördelning accentuerats i ännu högre grad; av
tabellen ovan framgår att 91 av totalt 109
brännerier då fanns i Skåne, vilket motsvarar 83,5 procent.
Utvecklingen mellan de två tidigaste tidpunkterna i tabellen rymde en lång och
mödosam anpassningsprocess och vidlyftiga
diskussioner om bästa sättet att gå till väga
vid en organisationsbildning. Denna process
rymde dessutom bl.a. L.O. Smiths glansperiod och detronisering som brännvinsgrossist på 1880-talet. Det ständiga proble met var att det förekom en alltför stor
produktion av råbrännvin och den viktigaste frågan var, hur man skulle uppnå enighet
och efterlevnad av en nedskärning till önskvärd nivå. Enligt författaren tilljubileumsskriften rymde även de n tjugoåriga organisationsprocessen fram till 1907 i hög grad "sju
sorger och åtta bedrövelser". När man bland
bränneriidkama började diskutera organisationsfrågorna 1886 dök Smith upp även där
och ville ställa sina "stora erfarenheter" till förfogande och han deltog i de tidigare diskussionerna. 1901 aktiverade sig Smith igen
men var nu, som författaren säger, 65 år
gammal, hade två gånger ruinerats på stora
förmögenheter, var sjuklig och bitter och
eftersträvade mest en revansch bland sina
många konkurrenter och fiender. Efter
mothugg vid ett möte i Kristianstad 1901

ledsnade Smith och var sedan snar t ute ur
bilden.
Ett något mer avgörande steg mot en större sammanslutning togs 1906, då man bildade den mer provinsiella organisationen
Skånska bränneriidkareföreningen omfattande Skåne och Blekinge. Frå n dess sida
tillsattes en interimstyrelse som genomförde
erforderligt förarbete, varefter Sveriges Bränneriidkarejörening kunde bildas ijuni 1907.
Bland de personer som aktiverade sig då
och i hög gr ad senare märks särskilt landstingsman Nils Andersson, Slag tofta samt
godsägare N .G. Christenson, Gårdstånga
Nygård i Malmöhus län, riksdagsmanjonas
Nilsson, Hörlinge och bankdirektör Ola Persson , Rinkaby i Kristianstads län samt godsägare Lars Ekberg, Dagsnäs, i Skaraborgs
län. Som förste verkställande direktör antogs
grosshandlare Ola J acobsson, vilken 1912
efterträddes av bankdirektör Ola Persson.
Vid slutet av det första årets verksamhet var
118 brännerier anslutna till föreningen; av
dessa fanns 59 i Kristianstads län. Föreningsbildningen underlättades av att brännarnas
motparter reningsverken samt Göteborgssystemets leveransförening o rganiserade sig
vid ungefär samma tidpunkt. 49 1925 och
1930 var ca 110 la ntbruksbrännerier anslutna till föreningen; dessa bestod av olika
kategorier såsom föreningar, aktiebolag och
enskilda. Sa mma år, d.v.s. 1925 och 1930,
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uppgav Lantbrukskalendern att Södra Sveriges Potatisodlares Centralförening hade 216
medlemmar, år 1935 200. 50
Tiden fram till 1930 och även fortsättningsvis rymde en lång rad av politiska, nykterhetsmässiga och konkurrensbetonade
problem och hot mot de svenska lantbruksbrännerierna. Nykterhetsrörelsen var som
starkast under d enna period och drev u tskänkningsfrågan till folkomröstning om
totalförbud 1922, vilken dock vanns av motståndarna mot förbud med 51 procent av
rösterna. I stället fick svenska folket leva
med motbokssystemet enligt doktor I. Bratt
från 1914-15 fram till 1951 samt med Vinoch Spritcentralens monopol från 1923. Det
största hotet mot lantbruksbränneriernas
existens kom emellertid från konkurrensen
från cellulosaspriten, som man bl.a. från
industrins sida ville införa som förtäringssprit. Detta hot avvärjdes dock främst med
hänvisning till potatisodlingens och bränneriverksamhetens betydelse för sandjordsområdena i landet. 1934 blev lantbruksbränneriernas existens räddad genom statsmakternas
beslut att avsättningen av en kvantitet potatissprit motsvarande förbrukningen av förtäringsbrännvin i landet tryggades. 51

Förbud mot hembränning ger strukturproblem
Upphävandet av den fria hembränningen
på 1850-talet innebar fört.ex. Blekinge läns
vidkommande svåra anpassningsproblem. I
utlåtanden om lantbrukets ställning i länet,
som 1859 och 1880-85 avgavs av Blekinge
läns hushållningssällskap, konstateras dels
den "omstörtning av jordbruksförhållandena"
som den nya brännvinslagstiftningen medfört och som främst "drabbat den mindre bemedlade jordbrukaren". I det senare utlåtandet
betonas att det fortfarande i Listers härad
förekom e n "öfverdrifven odling av potatis till
.. . foga båtnad får jordbruket i denna trakt". I det
kortfattade omdömet om jordbrukets läge
vid slutet av hundraårsperioden 1814-1914
konstateras att potatisodlingen alltjämt ökar
men att bränneriernas antal i Blekinge sjunkit till 10 medan antalet stärkelsefabriker i
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stället uppgår till 44 och att dessa till övervägande delen var andelsfabriker av vilka
också nya sådana alltjämt tillkom. De naturliga förutsättningarna bestämde således på
längre sikt utvecklingen och medförde en
anpassning till de nya förutsättningarna
ifråga om avsättningen, vilket illustrerar det
nära sambandet mellan de båda specialgrenarna bränning och stärkelseframställning.52

På stärkelseområdet gjordes det första
försöket att organisera stärkelseproducenterna
1906, då ett antal företrädare från Skåne
möttes i Eslöv och beslöt att bilda "Skånes
Stärkelsefabrikers Centralförening". Efter
modell från Tyskland hade potatismjölsfabriker börjat anläggas redan på 1870-talet;
den äldsta svenska anlades i Jäms hög i Blekinge. Till fram mot 1910-talet hade sammanlagt 140 fabriker tillkommit som alla
arbetade mer eller mindre fristående från
varandra. 1908 möttes företrädare från
Skåne och Blekinge och bildade "Svenska
Stärkelsefabrikerna Förening u.p.a." i vilken
den skånska föreningen uppgick. Denna
förening hade mellan 80 och 90 av fabrikerna i dessa landskap anslutna. På grund av
krigsutbrottet 1914 inträffade både brist på
stärkelse och statsbeslag av alla lager, vilket
förorsakade föreningen så stora problem att
den m åste gå i likvidation. Så följde ett antal
år utan någon inbördes samverkan mellan
fabrikerna med undantag för att V. Ekerot i
Kristianstads län 1921 återbildade "Sveriges
Stärkelseproducenters Förening u.p.a. ".
Överproduktion och prisfall orsakade
dock så stora problem att man 1926 åter
möttes i Kristianstad för att diskutera avsättningsmöjligheterna. I samband därmed
väcktes frågan på nytt om en gemensam organisation över länsgränserna. I augusti
1927 var man klar att i samråd konstituera
Sveriges Stärkelse-producenters Förening u.p.a .
med 95 fabriker anslutna. För Blekinge län
var potatisodlingen av särskilt stor betydelse
då hela 15,5 procent av arealen i början av
1930-talet användes för potatisodling. I e n
framställning till jordbruksutredningen
1931 önskades dels begränsning av potatis-
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&wrna tmnsporterodts.'f
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li11jmu1 i tlt sk/ir,s/ca bl'L
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impon eo och dessulom reglerfng~vodling•
en , vilket skulle un derläua.i om alla stärke.L~efabrike.r var orgaJ> iscl"d<lc ocb licensierad etablerlng i,uördes. f-\JD räknad<:: 1921
mtalt 143 stärkelsefabri ker meda n Lan tbruk5kaleud.i,n 1930 uppger to1a1L 1 500
medlemma r vid 121 I ll\br iker och fö r 1931,
samman lagt 2 60() medkmmar vid 1!17 fäbriker_.nAv de sä orgatl.iscrade va.r \lissa redan
ekonomiska föreningar medan a nd!'ll var
e nskilda och ytterlig;irc nagr.1 enkla bo lag
med s.k. lotlågare."'
Som enstaka 1'11rlositeu,r eller krigsförsörjningsfe11o men kan också nämMs förckomswu av en nyj,01,jiirwi11g i Åmå l från
1\116, tob,zksod/areföreningor i sydligast<: Skilne, diir man under ~n längre period bedrev
sadao odling, rn.fl . udda foreningstyper.
Bla nd sådana mårks ocks:\ Jören.ing(lr far
pulflli.<1ork-11i1ig; tkrtale t av de n u 11åmncla
föuvatln dock tilm llgen snart efter fönaa
världskrige,..

Trädgårdsodlare- och
fruktodlareföreningar
Storre munerår om.fänniog och utbred ning
{in tlenalet övrig-.i sp,;dalmren ingar fick som

r1ilm11t,.fi'11k/od/qr,rjoreningnma och med dem
i större e ller mindre utsträckning förek<)nlmande förellingar och sållskap för trädgårrlsskötselns aUmfuma utveckling. Fören•
ingama var fr:\n början - som redan i viss
ruan beskrivits-av ideell kar;,ktii,· och verkark geno111 upplysning, utSt;illninga,; spridning.ll'frön och plantor, ulilyktc:r till a ndra
uii<lgSrdar, siillskaplig verksambei o.s.v. De
tidigaste :1llmii11na föregång;irna på föreningsomt:'ldct har kortfatl~t berörts i kapitel
111. Därdll kanfogasatt den för.a;iföreningen av yrk.:smässig1 inriktad<, 1rädgårdsmiin
var Stockltol111s Gt1rtn..0 .,ä/L1kap frå n 1818.
llortiku/J,m,,._, Väm,ermerl föra nkring i Göteborg ( 1874) ,,M dock ett mer allmänt framja nde s,-'illskap liksom. SMnska lrc1il,irr<l4far,mingen från I $76. Oe.n sismårnncla var
egentligen tlc11 första lä,usffircningt!u i. Ian ..
de t och ,1lle •,1tf{iiM el/ fa1e,1i11goba111t ,,.,,,11a.,,
idk,,re ocl, vä1111,r m, trridgtlrrl,.tkrili,/11'', d.v.s.
en målsätu1i ngso111 skulle kurn,asainla b:ldt'
yrkesmässigt och -aJJmånt intresserade. Föreningen åtnjöt från starte n och fram ti ll
1907 anslag från båda <le skå nska hushållningssäJJskapen. Dessa föreninga,· fick, som
konsraterndes i tidigare kapitel, under 180()i.alel ~n lå11g ,·ad efterföljare laud1,t över i
Sö3

form av sällskap, trädgårdsförbund och trädplanterin gsföreningar.
År 1900 tillkom Sveriges Pomologiska Förening i samband med den då starkt ökande
fruktodlingen i landet. Den hade en mer
tekniskt och ekonomiskt inriktad målsättning och verksamhet och arbetade i nära
kontakt med landets hushållningssällskap
och lokala fruktodlarföreningar. 1917 hade
föreningen omkring 1 900 medlemmar.
Enligt H. J uhlin Dannfelt fick fruktodlingen
under de två första årtiondena av 1900-talet
ökad betydelse som inkomstkälla såväl för
yrkesodlare som för vanliga jordbrukare,
vilket i ännu högre grad gäller 1930-talet. Då
tillkom också ett stort antal mer eller mindre
renodlade ekonomiska föreningar för att
främja framför allt avsättningen. 55 I dag är
Sveriges Pomologiska förening ombildad till
Riksförbundet Svensk Trädgård med närmare 30 000 ideellt organiserade medlemmar.
Åren 1902-03 bildades Sveriges Handelsträdgårdsmästareförbund som ett något mer
renodlat yrkesutövarorgan på området; föreningen beskiivs utförligare nedan. Dessutom
tillkom Svenska trädskoleägareföreningen
1906, Sveriges Allmänna Trädgårdsförbund
1909 med 1915 29 lokala föreningar anslutna,"6 Svenska Medicinalväxtföreningen
1910, Föreningen Sveriges frukt- och grönsakstorkerier 1912 samt Föreningen för
dendrologi och parkvård bildad 1920.57
Trädgårdsområdet uppvisar därmed liksom
jordbruks- och fiskenäringarna ett stort
antal föreningar av olika slag företrädande
olika aspekter, grupper och intresseriktningar, vars närmare utveckling fram mot
1930-talet inte i detalj kunnat kartläggas.

Fruktodlarna omfattande folkrörelse
Verklig aktivitet på området blev det dock
först med att länsföreningar för frukt-och trädgårdsodling och lokala fruktodlarföreningar
började bildas. Dessa föreningar tillkom i
huvudsak från 1901, då den första trädgårdsföreningen i Östergötland bildades, fram till
1915-16. En annan ännu tidigare förening
var Väskinde på Gotland från 1898. l vissa
län tillkom nära nog samtliga föreningar
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under en tidrymd av 3-4 år, som t.ex. i
Malmöhus och Hallands län, vilket alltså
innebar en mycket snabb spridnings- och
organisationsprocess. Bland de olika länen
låg Södermanland och Östergötland i täten
med 70-talet föreningar och över resp. nära
2 200 medlemmar redan 1915. Även Skaraborg låg tidigt högt och uppvisade liksom
Södermanland, Örebro och flera andra län
en jämn ökning under hela den här kartlagda perioden. Andra län som Jönköping,
Kronoberg och Kristianstad uppvisar en mer
påtaglig ökning först mot periodens slut,
d.v.s. fram mot och under 1930-talet.
Av tabell X:3 framgår fruktodlingsrörelsen
i hela landet perioden 1915-1935 utvisande
antalet medlemmar och lokala föreningar.
Redan 1915 var omfattningen betydande
med ca 14 800 medlemmar, 1921 ca 500 föreningar med 18 800 medlemmar och 1930
nära 600 föreningar och 26 000 medlemmar. Första halvan av 1930-talet medförde
som framgår en stark stegring så att antalet
föreningar fram till 1935 nära fördubblades
till 1 046 och medlemsantale t steg till ca 55
500. Den närmare fördelningen på de olika
länen framgår av grundtabell X:l i tabellbilagan.
De lokala fruktodlarjöreningarna var oftast
anslutna till länsföreningarna av vilka sistnämnda det 1921 fanns 11 och 1935 15 st.
Förekomsten av lokala föreningar var spridd
till 19 län över hela Syd- och Mellan-Sverige
upp t.o.m. Gävleborgs län; lokalt även längre norrut. Läns- liksom lokalföreningarna
var i huvudsak ideella föreningar; främst i
Skånelänen organiserades de dock delvis
som ekonomiska u.p.a-föreningar för att
även kunna arbeta med försäljningen av
frukte n. I många län kompletterade man
med ekonomiska försäljningsföreningar
u.p.a. som svarade för försäljning av såväl
frukt som andra trädgårdsprodukter.1934
bildades som samarbetsorgan för försäljningsföreningarna Riksförbundet Svensk Frukt,
vilket senare bytte namn till Sveriges Frukt- och
Trädgårdsodlares Riksförbund, SFI'R Fruktodlarföreningarna åtnjöt stöd i olika former av
hushållningssällskapen och statliga medel

Tabell X:3. Fruktodlareföreningar, antal föreningar och medlemmar 1915-35.

År
Föreningar
Medlemmar
Källor:

191 5

1921*

1925

1930

1935

444
14 830

497
18 820

484
18 438

589

l 046

26002

55499

* - enligt HJD, Landtrnannakooperationen i Sverige, Kalender öfver svenska lantbruket 1 908/10-1936.

till trädskötarnas utbildning m.m. Arbetsuppgifterna var av samma konkreta och
direkt praktiska art som tidigare nämnts
beträffande andra specialodlarföreningar.
Huvudpunkterna i arbetsprogrammet för
föreningarna framgår nedan.
• Anskaffning av goda, för orten och avsättningen lämpliga sorter av fruktträd och
buskar
• Befordran av en omsorgsfull skötsel och
vård av medlemmarnas fruktträd, särskilt
genom för uppgiften utbildade och anställda trädskötare
• Anskaffning av förnödenheter för fruktodlingen, såsom redskap, packningsmaterial, medel för bekämpning av insektsoch svampangrepp m .m.
• Anordningar för fruktens sortering och
packning samt av dess försäljning
• Anordnande av möte n med föredrag och
överläggningar.
Att dessa föreningar omfattade en större
skara än enbart lantbrukare på landsbygden
och i dess samhällen illustreras påtagligt av
att yrkesgrupper som präste r, organiste r och
folkskollärare ofta fungerade som ordförande i föreningarna . Även personer med andra
allmänna yrken av olika slag fullgör denna
funktion. På en del håll fungerar d ock även
lantbrukare och trädgårdsmästare som ordförande m en utgör i många län en minoritet
bland de engagerade.

S.H. TF - Yrkesutövarnas organisation
Vi har i det föregående r edovisat förekomsten av ett stort antal organisationer på trädgårdsområdet, företrädande en rad olika
grupperingar, intressen och verksamheter.
Detta b eror givetvis på a tt blomster-, grönsaks- eller annan odling alltid varit en syssel-

sättning som genom sin karaktär utövat en
särskild dragningskraft på många människor.
Att få dra upp och plantera växter och se
resultatet av en levande biologisk verklighet
är något som tjusar många människor. Därav kommer också förmodligen att de rent
yrkesmässigt inriktade trädgårdsodlarna alltid känt ett behov av att avgränsa sig gentemot de brokiga skarorna av hobbyutövare
av olika kategorier.
På en trädgårdskongress i Västerås 1902
väcktes förslaget om en yrkesodlarnas egen
sammanslutning i ett föredrag av K. Bovin
som sedan 1895 var tidningen Violas redaktör. Förslaget resulterade i en kommitte som
till februari l 903 hade ett förslag utformat
om bildande av Sveriges Handelsträdgårdsmästarefarbund, S.H. T.F. Organisationen kom till
stånd och man antog ett antal riktlinje r för
dess verksamhet. Främsta platsen bland dessa
har sedan dess varit huvudtanken att de enskilda trädgårdsföretagarnas talan skulle
föras och att man skulle arbeta på näringens
framåtskridande som självständigt yrke .
Denna tanke har alltsedan dess utgjort förbunde ts huvudlinje . De främsta m edlen för
att förverkliga grund tankarna har varit att
främja medlemmarnas affärsmässiga intressen och trädgårdsundervisningens utformning, lärlingsutbildningen och dess vara
eller inte vara samt allmänna arb ets- och
anställningsförhållanden. S.H.T.F. h ävdade
också envist sin grundide att organisationen
var en yrkessammanslutning, inte n ågon
arbetsgivareförening. Man har också försökt
att motarbe ta otillbörlig konkurrens samt
behandlat e n rad trädgårdstekniska frågor,
såsom försäkringsfrågor, väx tskyddsfrågor
och växtskyddsinspektion, premiering av
växtnyheter, poängberäkning vid u tställningar, utgivning av en publikation o.s.v.
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Den sistnämnda frågan fick från början sin
lösning genom att K. Bovin var utgivare av
tidningen Viola. Sedan försökte man genom
en kalender och årsbok tillgodose behovet
av kommunikation med medlemmarna.
Senare utgavs Trädgårdsvärlden som förbundets tidningsorgan och senare har ViolaTrädgårdsvärlden utgjort det bestående tidningsorganet under den period som här
överblickas.
För försäljningen av de olika produkterna
har e n lång rad olika lösningar praktiserats
och avlöst varandra under årens lopp. Detta
är utan tvekan den uppgift som alltid varit
mest vansklig och svårbemästrad på grund
av importkonkurrens och svårigheter av allehanda slag att åstadkomma en smidig distribution, handel och prissättning p å blom-

mor, frukt och grönsaker, bl.a. på grund av
färskhetskravet. Tabellen n edan visar en
sammanställning av förbundets numerära
utveckling. Därutöver kan tilläggas att jubileumsåret 1943 var 31 distrikt verksamma
med 2 370 medlemmar men fördelningen
över år och landsdelar anges inte närmare:"8
Märkligt nog är förbundet inte upptaget i
Lantbrukskalendern förrän 1925.

Specialföreningar inom
animalieproduktion
De hittills behandlade föreningarna har
samtliga varit specialiserade på olika vegetabilieproduktioner. Ett antal specialiseringar
på olika djurproduktionsområden kan också redovisas med så pass skiftande inriktning

Tabell X:4. Sveriges Handelsträdgårdsmästareförbunds organisation och numerär 1903-35.

År
Lokalavd/ distrikt
Medlemmar

1903

1910

1915

1920

1925

1930

1935

196

220

402

13
459

541

855

1 181

Källa: S. H. T Fs jubileum.sskrifl 1903-1943.

Sveriges Handelsträdgårdsmästareförbund,
S.H. T.F. bildades 1902
med bl.a. Knut Bovin
bland initiativtagarna.
Vinjetten på 25-årskrönikan samt underskrifterna av pionjärerna anger det betydelsefulla steget. (S.H. T.F:s
25-årskrönika).
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som från pälsdjur till biodling. Viss tveksamhet föreligger också till vilken undergrupp
biodlarföreningarna skall hänföras.

Föreningar for getavel och kaniner
Vi har här ett antal till synes små och marginella specialiteter såsom getavels-, kaninavelsoch rävuppfödarföreningar, vilka kan förefalla
både udda och obetydliga. Märkligt nog
fanns den enda getavelsfareningen så här långt
i Skåne (beroende på en enskild persons
intresse) med tillkomståret 1915 och enligt
Lantbrukskalenderns uppgift 49 medlemmar 1930. Getaveln stöddes från 1930-talet
genom statsanslag till upprättande av bockföreningar och getavelsstationer m.m. Den
största omfattningen hade getskötseln då i
inre Dalarna och Norrland, varav den största delen i Jämtlands och Västernorrlands
län. Den främsta produkten från getskötseln
är mjölken varav görs goda ostar.
På kaninavelsområdet utgavs från 1909 en
tidskrift under namnet Svenska Kaninafvelsföreningens Tidskrift, vilken anger att en
förening för detta ändamål existerade redan
då med enligt stadgarna till uppgift att allmänt främja kaninskötseln; denna förening
hade sin förankring i Skåne. 59 Sveriges kaninavelsförening med ca 420 medlemmar
verkade främst i Stockholmstrakten och
mellersta Sverige. Under första världskriget
kom ett uppsving för kaninuppfödningen,
främst genom den då stimulerade skinnavsättningen. Bland annat som resultat därav
sammanslogs den skånska föreningen med
den mellansvenska och bildade 1919 Sveriges
Kaninavelsfdreningars Centralfdrbund med inte
mindre än ca 3 950 medlemmar i 57 lokala
föreningar. År 1930 ändrades namnet till
Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund,
vilket 1932 hade 23 länsföreningar anslutna.
År 1936 anges medlemsantalet till totalt
3 445 medlemmar i samtliga län utom Norrbotten.

Pälsdjursföreningar
Föreningen Sveriges Rävuppfödare bildades i
början av 1920-talet och hade tidvis andra
namn. Antalet medlemmar utgjorde som

högst omkring 1 000; för slutet av 1930 anges 977 aktiva och ett 70-tal passiva. Trots
den ringa numerären var förbundet en bit
in på 1930-talet väl organiserat med länsföreningar i flertalet län; i några fall utgjorde
föreningsområdet delar av län eller flera län.
År 1926 bildades Föreningen Sveriges Pälsdjursuppfödare främst verksam i södra Sverige;
namnet ändrades 1929 till Sveriges Pälsdjursuppfadares Riksfarbund u.p.a. i samband med
att de olika organisationerna samordnades.60
Läns/regionföreningarna har också från
1930 med endast ett par enstaka undantag
benämningen pälsdjursuppfödareföreningar,
de fanns 1939 i sammanlagt 21 län. Under
1930-talet gick pälsdjursuppfödningen starkt
framåt och omfattade 1937 omkring 200 000
djur i svenska pälsdjursfarmer; i samband
därmed utökades antalet djurslag från tidigare i huvudsak rävuppfödning till även
mink och nutria. Största antalet djur var
lokaliserade till Kopparbergs, Västerbottens,
Skaraborgs, Gävleborgs och Stockholms län.
Som framgår var vid mitten av 1920-talet
flertalet av de specialorganisationer bildade
som senare skulle bli de olika mindre
branschorganisationerna i jordbrukets föreningsrörelse och med anslutning till SAL/
Sveriges Lantbruksförbund. Flera av dem
hade en stark expansion och sin höjdpunkt
under 1930- och 40-talen, vilka årtionden
dock i huvudsak faller utanför en närmare
behandling i detta sammanhang.

Biodlarverksamheten och dess
organisationer
Biodlingens tidigaste ursprung bestod av att
man skattade vilda bisamhällen. Så småningom lärde man sig ta hem bistockarna och
från 1700-talet tillverka bostäder till dem i
form av halmkupor. I början av 1860-talet
försökte man åstadkomma en nordisk biodlarorganisation vid ett möte i Malmö, då
man gemensamt för Danmark, Sverige och
Norge konstituerade "Nordisk Förening för
Bivänner". Man försökte också redan från
1862 utge ett gemensamt medlemsblad,
"Nordisk Tidskrift för Biavl". Denna första
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kortat omväxlande S.A.B. eller S.A.B.F. För
att bli medlem i föreningen fordrades att
man tillhörde en lokal krets och att man
prenumererade på föreningens tidskrift,
Svensk Bi tidning. Kretsarna kunde vara av
skiftande storlek och omfatta "landskap, län,
härad, socken eller annat lämpligt område". Frågan om statsbidrag till biodlarnas verksamhet blev en långdragen historia som började
redan 1857, då frågan väcktes i form av en
motion inom bondeståndet i riksdagen. Den
avslogs med motiveringen att det var en
fråga för hushållningssällskapen att lämna
ekonomiskt stöd till sådan verksamhet. Det
dröjde dock bra länge innan detta kom till
stånd. Så småningom utgick dock stöd till
undervisning om biskötsel i allt fler sällskap,
sedan motiveringen att biodling var en viktig
binäring till jor dbruket och dess fröodling
hade vunnit anslutning. Från 1917/ 18 utgick också annat "statsbidrag till åtgärder för
biskötselns främjande", vilket tidvis indragits
för att sedan åter införas.
I regel slöt sig kretsarna inom ett län samman i en länsjörening, som på ett ändamålsenligt sätt kunde ha kontakt och samarbete
med länets hushållningssällskap. Sällskapen
gav efter hand också anslag till länsföreningarna, vilket möjliggjorde en mer kontinuerlig verksamhet. Den bestod av utställningsoch kursverksamhe t samt anställning av
länsbiskötare och instruktörer. Från riksorganisationen gavs stöd åt medlemmarna i
form av material till biodlingsverksamheten,
bl.a. anskaffning av honungsslungare, honungsburkar, foderglas och etiketter till förpackningarna.
Sveriges Allmänna Biodlarförening bildades som nämnts 1897; 1911 tillkom som
konkurrerande organisation i mellersta delarna av landet Sveriges Biodlareföreningars

Riksförbund. Två år efter tillkomsten hade
förbundets expansion så sakteliga börjat
genom att omfatta 45 kretsar med 724 medlemmar, företrädesvis i södra Sverige. Efter
några år med inbördes rivalitet sammanslogs dessa två 1919 till Sveriges Biodlares Riksförbund, S.B.R Teore tiskt skulle de två förbunden tillsammans ha haft ca 570 kretsar
och från början drygt 21 000 medlemmar.
Sammanslagningen resulterade dock av allt
att döma i en tämligen stark åderlåtning av
medlemmar, eftersom medlemssiffran 1920
redovisas till endast ca 10 500 medlemmar i
454 lokalavdelningar. Även den dåliga konjunkniren efter kriget bidrog till reduceringen av medlemsantalet. Som det nya förbundets tidskrift utgavs "Bi tidningen". Ett viktigt
inslag i förbundets verksamhet kom att bli
den från 1911 skapade etiketten; från 1920
inregistrerad på S.B.R. som märke för honung av högklassig kvalite t. Den fick användas av de enskilda odlarna e ndast efter kontroll av kvaliteten på honungen. Ett stående
inslag i aktiviteterna från riksförbundets sida
under senare tid har varit kurs- och utbildningsverksamheter samt annan information.
Kurser har utgivits såväl genom Norens
korrespondensinstitut i Malmö liksom av
Lantbruksförbundets korrespondensskola,
LTK.62
Den 1911 bildade konkurrentorganisationen Svenska Biodlareföreningen omfattade
ca 1 940 medlemmar i 74 kretsar, som alltså
1919 gick samman med S.B.F. Den totala
omfattningen medlems- och organisationsmässigt under hela perioden framgår av
tabell X:5. Omfattningen och fördelningen
på olika län har inte kunnat å terfinnas för
hela den studerade perioden.
Med ett visst "övertramp" tidsmässigt kan
konstateras att biodlingen fick ett starkt upp-

Tabell X:5. Sve.riges Biodlares Riksförbund, S.B.R., antal kretsföreningar och medlemmar 1897-1935.

År
Kretsar/avd .
Medlemmar

1900*

1910*

1920

1925

1930

1935

0

45

0

724

250
6 000

454
10310

455
8 300

507
10 768

570
12 554

1897*

*) Uppgi,fter på medlemmar och kretsar t. o. m. 1910 gällerforegängaren Sveriges Allmänna Biodlareforening, S. B. F. Källa: Biodling, honungsproduktion, miljövård. S. B. R:s jubileumsskrift 1972 s. 22 ff och 177.
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sving fram under andra världskriget och
hade sin största omfattning 1949 med 758
lokalavdelningar och 33 000 medlemmar. År
1971 var antalet medlemmar åter nere i ca
10 600, 63 H. Juhlin Dannfelt uppger att det
vid 1920--talets början fanns en honungsfdrsäljningsforening u.p.a. i Skåne, vilken skulle
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avsätta medlemmarnas honungsskördar. 64
Även om biskötseln i och för sig ligger utanför det egentliga jordbruket har den alltid
haft sitt intresse för både jordbruks- och
trädgårdsnäringarna som för framför allt
frö- och fruktodling viktig.

KAPITEL

XI.

Föreningsperioden 1890-1930
- kännetecken och problem

Orientering om innehåll och
diskussionsämnen
Framställningen har som framgått indelats i
två huvudperioder: en första från omkring
1830 till 1890, som rymmer endast ett mindre
antal varaktiga föreningstyper och därutöver
ett antal tidiga försök och föregångare som
- enkelt uttryckt- inte alla omedelbart lämnade på längre sikt bestående och klart
utkristalliserade organisationsformer. Den
andra av dessa huvudperioder är tiden från
omkring 1890 och fram till och in på 1930talet, varifrån främst mejeri-, produktionsoch inköpsföreningarna kan betraktas som
de påtagligaste kvarvarande föreningsformerna. Därjämte kom föreningsfloran under
denna tid att få den mångskiftande karaktär
som de många specialodlarföreningarna
och avsättningsföreningarnas första utveckling representerar.
För utvecklingsperioden 1890-1930 kan
vissa mer övergripande kännetecken och
drag i och kring föreningsuppbyggnaden
urskiljas, främst vad gäller inköpsföreningarna och den inför starten stående huvudgruppen avsättningskooperation. I anslutning till själva föreningsuppbyggnaden kan
också statsmakternas allmänna inställning till
och intresse för det lantbrukskooperativa
föreningsväsendet under det aktuella skedet
vara av ett visst intresse. I det sammanhanget behandlas bl.a. d en information i olika for-

mer som genomfördes från statsmakternas
sida från 1890-talet och början av 1900-talet.
Därutöver upptas några andra områden till
diskussion, såsom den kooperativt/ideologiska
renlärigheten inom främst SLR mot bakgrund av
den utgående informationen, samt det långvariga problemet SLR och spannmålshanteringen,
i första hand fram till 1915 men dessutom
konsekvenserna fram till 1930-talet. Därutöver ägnas uppmärksamhet åt samarbetsaspekterna med utgångspunkt från den
statliga utredningen Mellanhandssakkunniges
fdrslagom samarbete med konsumentkooperationen på slakteriområdet vid 1920-talets
början. I anslutning därtill blir den något
senare Kooperativa A ndelscentralen också aktuell. Med hjälp av tillgängligt material belyses
i detta kapitel händelseförlopp och problematik inom dessa områden.

Statsmakten och kooperationsintresset
Förutom föreningarnas tidiga omfattning
och utveckling kan det vara av visst intresse
att allmänt se något närmare på bur man
från statsmakternas sida och eljest i samhällsdebatten såg på kooperatio nen som ett
"lösningsmedel" på lantbrukets problem
under denna - som vi eljest i huvudsak uppfattar den - "svaga kooperativa utvecklingsperiod". Förhållandet kännetecknades i viss
m ån av - som någon litet tillspetsat formule361

rat saken - att man i omvärlden och hos
statsmakten var betydligt mer intresserade
av kooperation i jordbruket än jordbrukarna
själva. I varje fall var så fallet bland de mer
konservativt orienterade och kooperativt
oengagerade, vilket ofta i detta sammanhang gällde storjordbrukarna. Det kommer
också till uttryck hos andra i form av en viss
underskattning av de s.k. "vanliga böndernas" föreningsintresse - när dessa gott och
väl börjat få insikt om de möjligheter som
samverkan kunde ge.
I viss mån framstår det i dag - när slagorden är avreglering och bolagisering- som
angeläget att ta del av statsmakternas dåtida
syn på behovet av och utvecklingen av kooperativa organisationer på lantbruksområdet. Ett viktigt policy- och informationsdokument var den redan nämnda skriften
från Jordbruksdepartementet 1903 om föreningsväsendet som gick ut i tämligen stora
upplagor. Vidare avlämnade N. Wohlin 1914
på statligt uppdrag sin utredning om jordbrukets avsättningsförhållanden med långtgående rekommendationer om kooperativt
organiserande av insamlingen och marknadsföringen av de viktigaste livsmedlen och
livsmedelsråvarorna. I början av 1920-talet
producerade de statliga utredningarna Lagerhus- och kylhuskommitten och Mellanhandssakkunnige sina betänkanden. I slutet
av 1920- och första halvan av 1930-talet arbetade 1928 årsjordbruksutredning och lade
grunden för den nya organisations- och
j ordbruksp olitik som då introducerades.
Dessa betänkanden är av intresse i sammanhanget främst på grund av deras klart uttalade positiva hållning till en utbyggd kooperation i lantbruket, vilken inställning också
efter hand delades av statsmakternas företrädare i a llt högre grad. Oviljan mot att ge
något slags statligt stöd till vare sig enskilda
företag eller kooperativa organisationer var
dock påfallande både bland de konservativa
och socialdemokraterna i riksdagen ända in
på 1920-talet. Frågan diskuterades också i
samband med de jordbrukspolitiska å tgärderna på 1930-tale t.
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Staten och kooperationsinformationen
Det första som inträffade och hade betydelse
i detta sammanhang var skiftet 1890 mellan
Lantbruksakademien och Lantbruksstyrelsen som det ansvariga statliga organet för att
tillgodose behoven på lantbruksområdet.
Lantbruksakade mien inriktade sig därvid i
högre grad på försöks-, utvecklings- och
forskningsinsatser. Den nytillkomna Lantbruksstyrelsen axlade flertalet av de administrativa och andra tillsynsfunktioner som förut legat på Akademien, inbegripet att vara
central instans för hushållningssällskapen,
lantbruksutbildningen m.fl. områden. Dä rutöver var en av de mest genomgripande
förändringarna att Lantbruk.sstyrelsen på ett
helt annat sätt än Akademien påtog sig betydande informationsinsatser. Främst tog sig
detta uttryck i den kartläggning och informatio n som statskonsulenten G. Liljhagen
utförde beträffande mejeriutvecklingen och
som vi tagit del av i kapitel V. Denna information kom efter hand att omfatta ett flertal
ämnesområden som till dels kom att bestämmas av de frågor som ansågs angelägna och
som upptogs av den nyinrättade myndigheten. Som form för denna information tillkom serien Meddelanden från Lantbruksstyrelsen.
Nästa stora steg i utvecklingen av jordbruksfrågorna på det statliga planet var tillkomsten år 1900 avJ ordbruksdepartementet.
Förste jordbruksminister blev överdirektören
vid Lantbruksstyrelsen T h . Odelberg som
alltså gick vidare i karriären och efterträddes
av V. Flach som chef i Lantbruksstyrelsen.
Odelberg var statsråd i närmare fem och e tt
halvt år och ville givetvis uträtta något positivt och framtidsinriktat för jordbruksnäringen. Som e tt led i sitt arbete tog han
bl.a. fasta på fö rslaget om en statlig kartläggning och publikation om vad som fram till
sekelskifte t tillkommit i form av lantbrukskooperativa organisationer i Sverige. Han
tillkallade ett antal sakkunniga som fick uppdraget att sammanställa och utge en skrift
om den moderna lantbrukskooperationen
vid denna tidpunkt. 1 Bidr agande till d e tta
intresse var givetvis att Odelbe rg själv var

ALBREGIIT TuF.OD()R O oWltRC (1849-19,~8)
blev agronom viq Ultuna lant\m,ksin.,tilul
saml bedrev komplttkri1 11de lan1bnlk-sstu•
d ier i Frankrike, Tyskland ocl, Östen-ikl,.
Däi-eft.et va" han lörvalturc resp, arrcadator /<igare a,, egendomen Enskede g;ird i
Brännkyrka föut 1873 fram till 1904. Bland
det intressanta i O:s jordbn>ksdrifi kan
,,ämnas au han ivrade för och ockl;ll mläm•
pacle ratlonell bokfödng vid sitt jotdbr'\l.k.
Ulancl sina albnänna värv hann 0. ,",ll:a
lanclshQ,•dingi Gävleborgs lån, var ledamot
av Stockholl)ls läns hushållningssällskaps
fön'altuingsutskou 1-S85- l 918, överdire'klor o~h cbuf för Lambruksslyrelsen 188999s;mlL ledamot av törsta kammaren 18~:?.
Jordbtuksminister blev han vidjordbr.uksdcparrnmt.utets iurfiuande år 1900 och
arbetade som sådan för förnyelse a\' lantt;ruksunaen<i$ningen och för utb)'ggd skog~
v-.\nt O<h forskning i jprdbmksfr5gor. J3land
hans mer obse,w,'ade insalJler kai, nog beslmen om egnahemspoliliken frå:n 1904.
räknas. Åri,n 1906--09 var han också dire'J:tor ocb presey--i l,,antbruk.sak-&demien. l'ol i-

Still jordagare t Stuclutolmstrnkten i li khc:I
med den då siuaode statsminiswrn t:. G.
Boström.

Pmktisk uclt ideologisk viigle(lning
l skriften behandla/le~ andelsmejerier. [jlll'
tc)ren ingar, kontroJJ@reningar, inköpstören•
ing.u· och äggförsälj ningsfilrening-.ii: Kontentan av framställningen är i koncentrat.; Km,
,nnn genom .r,m1verh1111 rtf1pnå posi/ill{J efftkt<r i

.,u

berörda <wseet11U1n,, biir orh.«l 1lt1111fl mverlwu
ut11y1tjns (fört'. kursivel'ing) . Klara bevis for
deua hade uppm\tLs både hemma or.h utomlands och problembesk,ivning-&r av don typ

von F.ng~strörn a11förde Jörekommer int~
längre. Erl;mmhcter från de redan existerande centrallorening-.rrna i Skaraborg och
Västernorrland åberopa~ och stadgar Lör de
olfh före ningstypC!rna redo\'isa,. Uppho,,,._
männen ,täller sig klart på den klassiska

kooperationens ideologiska grund. 0111
man koncemrnra,· <lokumentets hudskap

liskt räknades 0. till högerns mest lwnscr"'"th•a O.ygel, "Ila ga.mla gutJet ;,.,,,,, 'Ullr11>
hiige1-n•. 1918 a\'Sade han sig tiksdagsmaQ•
ll'!Skap<et i protest mot den d~ för<:$Jagna
komnm oala rostråltsrtform.cn. (J{iilla:
Svenskt 6 iografi~kr Lexi\«;m band 28, s. 26
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fäster man frfönst avseende vid ett antal p,,.
si1.h'll effekter av samvcd,an. Dessa var framfö r ,,Ut s;imarbewLs allmäm väckande och
fostrande. inflyt-andc; au detsdmulerncle till
cu mer vaket och livligt inrrc:sS<: f6r goda
och ,-erksamma l!ialp111edcl ijordllruk.sd1if~

tt:n; all dt:L ga\1 st.i mulans tiU . större fönnå~ra
och hag att lägga in mc:r av nr>RiUning och
energi i ai·tieu, t på gårdeii ; attder bidrog lill

en känsla av ansvar som mt!cldetägar~ och
medarbetare i eu gcil'lensa,nt och allmänn yttigt (oretag och au det gav ökad ajälvti llit
hos bönderna/ medlemmarna genom i11si.k1en au v-.rjc insats, h u r liL~n d~n åo var, hade
betydclse for d et gemensamma röre1aget
sa11n att samarbere1 och de fördelat: d~ua
medförde innebar c:n ltjälp li)I självltjälp.'
Uppmarksamhct ågnas i meddelandt:l
också åt det nmt praktiska sättet ,i.tt gå ,;n
våga vid föreningsbildning: i vissa avseende,,
återspeglas itveu dår de grundläggande kooperativa prlncipernn. Dessa p raktiska an363

visningar kan sägas utgöra en sammanfattning av de erfarenheter som gjorts u te i det
praktiska förenings- och värvningsarbetet,
framför allt i agitationen för inköpsföreningarna, men var otvivelaktigt erforderliga på
grund av att många eller de flesta ännu inte
hade nåtts av informationen och därmed
saknade den praktiska erfarenheten av sådan
verksamhet. Detta torde vid den tidpunkten
alltjämt vara fallet även om föreningsbildningen på produktions- och mejeriområdena kunde sägas ha varit en tidig föreningsskola för dem som engagerades däri.
Väl upplagda och framgångsrika värvningskampanjer genomfördes också tidigt i vissa
områden, förutom Västernorrland främst i
t.ex. Värmlands, Gävleborgs och Kopparbergs län.
Det är påtagligt att meddelandet går långt
i form av direkta konkreta råd ifråga om
medlemsvärvning och föreningsskötsel, varav några exempel kan anföras: Rätta sättet
att gå till väga är att först genom föredrag,
utsändning av publikationer m.m. sprida
kännedom om och intresse för den aktuella
föreningsformen; vid föreningsbildning bör
endast intresserade jordbrukare kallas till
det konstituerande sammanträdet, det bör
ej utlysas offentligt; föreningar bör inte bildas
på andra ställen än där tydliga förutsättningar är för handen; vidare bör de inte omfatta
för stora områden, i de flesta fall är kommunen lämpligt lokalt område för att uppnå
önskvärd kontakt, kännedom och kontroll;
föreningarna bör vidare endast arbeta med
produkter och förnödenheter som har direkt och nära samband med "lantmannayrket" samt avhålla sig från all spekulation;
från de gamla lantmannaföreningarnas ideella verksamhet avråddes liksom från handel
med konsumtionsvaror i allmänhet.
Bland andra råd som angavs var att affärsoch handelsmän borde hållas utanför föreningarna; behovet av fackkunskap i det
avseendet skulle tillgodoses genom centralföreningen eller lantmannaförbundet. Föreningarna borde regelmässigt inregistreras;
endast därigenom erhölls den nödvändiga
rättsliga ställningen. I föreningsstyrelsen
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borde inväljas endast personer som i alla avseenden åtnjöt medlemmarnas fulla förtroende och som besjälades av entusiasm för
uppgiften. Bokföringen borde vara enkel
och lättfattlig utan att därför brista i fullständighet och noggrannhet. Av samma slags
förnödenheter borde man hålla sig till ett
fåtal olika sorter; vidare skulle endast varor
av verkligt framstående kvalitet tillhandahållas. Föreningarna borde slutligen grundas
på principen om kontant betalning, vilken
vore att betrakta som en av kooperationens
bärande grunder. 3
Punkten att affärs- och handelsmän skulle hållas utanför föreningsbyggandet var
problematisk. Det var ju just sådan fackkunskap man var i behov av inom föreningarna
och den kunde inte uppnås på annat sätt än
genom att anställa affärsledare i t.ex. centralföreningarna. Dessa måste rekryteras från det
privata området, men samtidigt kunde de
inte "släppas lösa utan tyglar" som de kanske
hade för vana från sina privata verksamheter. Bolagsbildningarna bland föreningarna på inköpsområdet och de affärsmetoder
som tillämpades under första världskriget
belyser också svårigheterna; när problem
uppstod och krisekonomin förelåg glömde
de ledande inom föreningarna de kooperativa grund tankarna och fungerade i viss mån
som vanliga spekulationsbenägna affärsmän. Punkten om kontant betalning torde
också ha varit en av de svårare att leva upp
till, eftersom den gängse krediten på tre
månader eller fram till årets skörd bland
bönderna betraktades nästan som "en mänsklig rättighet". Påfallande är också den klassiska anvisningen (framför allt härstammande från Raiffeisen) att föreningsområdena
skulle hållas så små som möjligt för att ge
förutsättningar för den nära lokal- och personkännedomen.
Meddelandet kan sägas utgöra inledningen till ett från statsmaktens sida visat tämligen stort förtroende för den kooperativa
arbetsformen, vilket dock växlade beroende
på vilket eller vilka partier som innehade
regeringsmakten. Om man gör historieskrivningen i det avseendet mycket enkel kan

dock sägas att denna attityd skulle bestå i
tre-fyra årtionden och kulminerade med
stödet till uppbyggnaden av de lantbrukskooperativa föreningarna i samband med krispolitiken under 1930-talet. Denna skedde i
form av ett nära samarbete mellan staten,
Lantbrukssällskapet och den då efter hand
rekonstruerade och utbyggda lantbrukskooperativa rörelsen samt på länsplanet hushållningssällskapen och efter hand RLF.
Vissa inom de s.k. tongivande konservativa
kretsarna skulle dock inte än på länge överge sina uppfattningar om kooperationen
som företeelse. Skuggrädslan för begreppet
kooperation (= socialism) levde kvar länge
bland dessa grupper; den kunde härledas
från ett motstånd mot själva samarbetstanken
allmänt sett och ur ett ryggmärgsbetonat förknippande av begreppet kooperation med
socialism. Ur detta kan även benämningen
jordbrukarnas Jöreningsrörelse härledas; man
ville inte ha en beteckning som kunde föra
tanken i en ideologisk riktning som man
avskydde. Reaktioner mot att man åter mer
renodlat började använda begreppet lantbrukskooperation förekom för övrigt så sent
som under 1970-talet.

Statens övriga insatser - Wohlin och
kooperationen 1914
Statsmakterna uppdrog 1910 åt förre sekreteraren i emigrationsutredningen N. Wohlin
att bland många andra statliga utredningsuppdrag göra en översyn av jordbrukets
inrikes avsättningsförhållanden. Resultatet
framlades 1914 i form av ett betänkande
över "Det svenskajordbrukets inrikes avsättningsförhållanden". Arbetet är av intresse i
detta sammanhang främst på grund av att
det gav klara rekommendationer om en utbyggd lantbrukskooperation, vilken vid denna tid ännu var tämligen bristfälligt organiserad. Wohlin framträder därmed som en av
de tidigaste banbrytarna för en kooperativ
organisationsutbyggnad i det svenska lantbruket; måhända utan att få den accept och
det genomslag som hans klara motive1ingar
borde ha kunnat föranleda.

N. Wohlin ger i sin utredning en utförlig
beskrivning av de olika jordbruksprodukternas marknadsförhållanden under åren
närmast före första världskrigets utbrott.
Jordbruket var då inne i en positiv utvecklingsperiod när det gäller produktionen
medan marknadssituationen var problematisk. Överskott fanns av vissa produkter i
olika landsdelar men dessa kunde inte avsättas på ett effektivt sätt i underskottsområdena. Detta berodde på att dagens infrastruktur ännu inte var uppbyggd och att
någon väl fungerande marknads- och transportorganisation på de olika produktområdena inte existerade. 4 Det innebar bl.a. att
moderna kommunikationer - trots järnvägarnas och vägväsendets pågående utbyggnad - ännu saknades i många landsändar,
och på att handeln till övervägande del behärskades av småhandlare, som inte hade
större överblick över marknaden än den helt
lokala. Många delar av den svenska landsbygden var fortfarande ganska avlägsna och
isolerade från avsättningsorterna, ett förhållande som inte påtagligt förändrades förrän
bilismen på allvar utvecklades som ett viktigt
kompletterande transportmedel. Sjö- och
kanaltrafiken var så här långt av stor betydelse för transporten och avsättningen av jordbruksprodukter. Dessutom kom de alltmer
utbyggda järnvägarna att innebära en påtaglig förbättring för de områden där de
drogs fram men nätet var ännu alltför glest
( undantag sockerbetsdistrikten). Privata
grosshandlare fanns som genom sin specialisering skaffat sig viss men begränsad överblick på regionala marknader, som t.ex. i
Skåne och i storstäderna, där överskotten
resp. handeln var så pass stora att exportoch importhandel också kunde bedrivas. På
mejeriområdet fanns inte heller någon övergripande instans som kunde organisera
marknaden för den ökande produktionen.
De befintliga andelsmejerierna konkurrerade, som konstaterats i kap. V, lika ofta med
varandra som med de privata om de lokala
avsättningsmarknaderna.
Wohlins slutsatser i utredningen 1914 blir
på varje punkt, för vara efter vara, att miss365

förhållanden råder, att kvalitetskraven med
den rådande hanteringen eftersattes och a tt
både producenter och konsumenter blev
lidande därav. Förhållandena kunde, enligt
hans mening, effektivt förbättras e ndast
genom att jordbrukarna själva organiserade
sig och sitt utbud, tog hand om insamling
och förädling samt stora delar av partihandeln och att detta gjordes genom kooperativa föreningar där jordbrukarna själva utövade marknadskonlrollen (förf. kursivering). Ur den
talande slutklämmen i betänkandet kan
följande lista på av Wohlin rekommenderade försäljningsföreningar inom olika grenar
av lanthushållningen återges:
• Spannmålsförsäljningsföreningar med
gemensamma lagerhus
• Andelsslakterier och kreatursförsäljningsföreningar
• Mjölkleverantörsföreningar och andelsmejerier
• Försäljningsföreningar för gemensam
smör- och ostförsäljning
• Äggförsäljningsföreningar
• Försäljningsföreningar för potatis och
trädgårdsprodukter samt gemensam
fruktförsäljning.
Åstadkommandet av samtliga dessa föreningsformer angavs som betingelse för en
ordnad avsättning inom samtliga produktområden. Dessutom påpekade Wohlin att
han i syfte att bidra till spridandet av intresse för de angivna formerna av föreningsverksamhet lämnade redogörelse för vad som
redan åtgjorts i denna riktning och återgav
hittills bildade föreningars stadgar m.m.5
För statens del rekommenderade Wohlin ett
antal åtgärder: Bättre utbildning och upplysning inom både lantbrukets och handelns
områden; förbättrad marknadsinformation
samt insatser för bättre växtodling; en framåtsyftande trafikpolitik och utnyttjande av
modern teknik både påjämvägens och biltrafikens o mråden samt lagstiftning mot livsmedelsförfalskning.
Som framgår är Wohlin avsevärt mer
framsynt och modem i sitt tänkande än vad
man vanligtvis var vid denna tid, i varje fall
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inom vissa kretsar i la ntbruket och/eller i
politiskt inflytelserika sådana. Arbetet utfördes i huvudsak åren 1910-13. Det påtagliga
- men samtidigt ganska förbisedda - är att
det således vid denna tidiga tidpunkt fanns
insiktsfulla och klarsynta personer som i likhet med Wohlin formulerade klara rekommendationer om en stark och allomfattande
kooperativ verksamhet inom lantbruket
långt innan L. Nanneson kunde utöva rollen
som visionär nyskapare på området.6
Wohlins förslag kan ses som ett fullföljande av rekommendationerna om kooperativa
föreningar från Jordbruksdepartementet i
dess skrift 1903 och utgör därmed ett led i
den statliga policy, som man nog kan säga
kulminerade med 1930-talet och de insatser
för att organisera en funktionsduglig marknad och lan tbrukskooperation som då genomfördes. Detta kan sägas vara fallet trots
att det ännu länge förelåg ett segt och omfattande motstånd inom olika politiska kretsar mot en mer positiv attityd mot lantbruket
som näring och varje form av avsteg från
den traditionella frihandelsinställningen.
Detta motstånd övergavs först när socialdemokratin vid 1930-talets början dels uppnådde regeringsställning, dels också att man
i A. Pehrsson-Bramstorp och Bondeförbundet fann en politisk partner som var beredd
att i reella termer diskutera en politik som
tog likartad hänsyn till såväl arbetsmarknadsåtgärder som jordbrukspolitik, vilka var
1930-talets stora samhällsproblem.

Skolorna som kunskaps- och
informationsspridare
I den tidigare framställningen har ställts
några frågor om hur och via vilka vägar informationen i övrigt spreds om föreningsverksamhet i kooperativ och annan form
och som ännu inte besvarats fullt ut. Bland
annat gäller detta i vilken mån konsulenter
i hushållningssällskap och lärare vid folkhögskolor och lantmannaskolor deltog i
opinionsbildningen, hur det ledande skiktet
tog del i aktiviteten, om statsmaktens informationsinsatser o.s.v. På o lika ställen har

detta också berörts i framställningen, senast
om statens insatser i föregående avsnitt.
Närmaste skall vi något ytterligare utveckla
svaren på dessa frågor, bl.a. vad gäller skolornas insatser som informationsspridare samt
närliggande inslag. Utbildningsanstalterna
kan som vissa andra allmänna funktioner
och insatser betraktas som delar av samhällets information, vilket samtidigt innebar att
den tidigare hållningen att 'föreningar var de
enskildas angelägenhet" nu också avlöstes av en
annorlunda och friare syn på dessa förhållanden.

Lantbruks- och folkhögskolor
När det gäller lantmanna- och folkhögskolornas deltagande i spridningsprocessen
är det svårare än på andra områden att finna
insatserna dokumenterade. Kanske är detta
naturligt eftersom det mesta i undervisning
sker i muntlig form i klassrummen och därför aldrig blivit skriftligt återgivet. Det torde
också i stor utsträckning ha berott på den
enskilde lärarens samtidsorientering, kunskapsinriktning och möjligen också personliga värdering hur insatserna gestaltade sig.
En möjlighet att få någon närmare kännedom om detta skulle kunna vara att gå på
djupet i skolarkiven och deras undervisningsjournaler i den mån nu dessa överhuvud taget finns bevarade.
I korthet såg de grundläggande sammanhangen ut så att hushållningssällskapen var
huvudmän för de tidiga lantbruksskolorna. 7
När det gäller folkhögskolorna drevs dessa
från början av särskilda bolag eller fristående skolföreningar, 8 vartill vissa efterhand
kom att åtnjuta bidrag från hushållningssällskapen när de inrättade lantrnannaskolekurser. De första folkhögskolorna inrättades
mot slutet av 1860-talet av framsvnta bondeledare i Skåne, Blekinge och ö'stergötland
för att åt jordbrukets bildnings- och kunskapsbehövande ungdomar ge den allmänna samhälleliga skolning, som krävdes
främst för att fylla behovet av kunniga förtroendemän i kommuner och landsting. Naturligtvis kom dessa kunskaper också de nu
framväxande lantbruksorganisationerna till-

godo. En sådan dominerande betydelse som
folkhögskolorna kom att få i Danmark blev
dock aldrig verklighet i Sverige.
År 1884 hade nio folkhögskolor anslag
från hushållningssällskap. Efter lantmannaskolekursernas tillkomst 1887 - för övrigt
på initiativ av L. Holmström, och som påbyggnad på folkhögskolornas första vinterkurs - överflyttades husbållningssällskapens
intresse och därmed anslag på dessa.9 Mellan skolorna och hushållningssällskapen
med dess konsulenter var kontakterna dock
mycket nära; ofta nog skiftade samma personer mellan tjänster som lärare resp. länsagronom eller konsulent, i vissa fall var samma person både lära re och konsulent. Ett
antal avancerade så småningom till rektorseller chefsbefattningar i skolor och hushållningssällskap. Kvar står att det varit förenat
med vissa svårigheter att finna inslag som
någorlunda klart indikerar fö rekomst, omfattning och inriktning av undervisning om
associationer och kooperativa och andra
föreningsformer i skolo rnas verksamhetsberättelser. Några få exempel kan dock
noteras.
Jubileumsskriften från Bräkne-Hoby lantmannaskola 1919 ger ett exempel på att
"association" ingick som en del av ämnet
nationalekonomi. Detta kunde säkert vara
fallet på flera håll fast det mer eller mindre
gömdes av schematiskt utformade eller återgivna kursplaner. Under rubriken föredrag
kan noteras att kyrkoherden A. Kullenberg
talat över ämnet "Pestalozzi, en folkbildningens förkämpe". w Skolan hade också, liksom
flertalet andra, gratis erhållit tidningar och
tidskrifter inom lantbruk och närliggande
områden. 11 När norra Kalmar läns folkhögskola och Jantmannaskola 1901 utgav en 25årsskrift ingick i denna en artikel om "Landtmannaföreningsväsendets betydelse för de
mindre jordbrukarna", författad av V. Nauckhoff. Denne var en flitig skribent i lantbrukspressen bl.a. med inriktning på kooperativa
föreningar; främst var han dock intresserad
av och aktiv i den agrara rörelsen. 12
Årsredogörelserna från Hvilans folkhögoch lantmannaskola är däremot utom367

ordentligt intetsägande och avslöjar ingenting av det som förekom i denna berömda
skolas vardag. L. Holmström, skolans första
rektor, har i en skrift omjordbruksundervisningen i Skåne redovisat hur denna utvecklats inom provinsen från de första lantbruksskolorna av äldre modell via lantmannakurserna vid folkhögskolan till de enligt
1907 års statliga kommitte för lantbruksundervisningen föreslagna fem månaders
lantmannaskolekurserna. 13 Inte heller av
denna framställning är det emellertid möjligt att utläsa något om förekomsten eller
innehållet i undervisningen. Ledtrådarna i
detta avseende får sökas i andra källor och
närliggande sammanhang samt naturligtvis
hos den aktivt kooperationsinriktade rektorn L. Holmström personligen och hans
praktiska insatser på föreningsområdet.

Lantbrukskongresser och
Ian tbrukslärarkurser
Ett par sådana sammanhang är förutom de
allmänna och länsvisa lantbruksmötena de
vid slutet av 1800- och bö1jan av 1900-talen
förekommande nordiska lantbrukskongresserna och i synnerhet de första svenska lantbrukslärarkurserna 1905-1913. Dessa kan
betraktas som den tredje viktiga informationsinsatsen från statsmaktens sida strax
före och efter sekelskiftet.

Nordiska lantbrukskongresser 18881907
Lantbrukskongresser på nordisk basis har tidigare redovisats i framställning och noter; av
sådana anordnades tre under denna period
förlagda omväxlande till de tre nordiska
huvudstäderna: Köpenhamn 1888, Stockholm 1897 och Kristiania (Oslo) år 1907.
Programmen vid dessa kongresser omfattade såväl teknik- som kooperations- och kunskapsutvecklingen på olika områden i de
nordiska länderna, även Finland. Danskarna
delade 1888 med sig om andelsutvecklingen
i allmänhet i Danmark liksom mer specifikt
om den då påbörjade utvecklingen av tjuroch kontrollföreningar. 1907 höll G. Leuf368

ven föredrag "Om Svenska Landtmännens
lnköpsorganisationer" liksom motsvarande
redovisningar lämnades om de danska och
norska utvecklingslinjerna. Gedigna tryckta
sammanställningar av samtliga föredrag och
diskussioner, som förekom vid dessa tillfällen, utgavs av resp. lands lantbruksmyndigheter och blev därmed i stora stycken
både källor och riktningsgivande för informationen.14

Tre lantbrukslärarkurser 1905-13
Lantbrukslärarkurser av denna typ var vid
den aktuella tiden ett nytt initiativ och därför en fråga för högsta instans. Jordbruksministern, som just då var A. Petersson i
Påboda, inhämtade Kungl. Maj:ts bemyndigande att anordna den första lantbrukslärarkursen 1905. Den var avsedd att till lärare,
konsulenter m.fl. förmedla de senaste rönen
om jordbrukets utveckling. Vid denna kurs,
som bevistades av 400 personer, främst lantbrukslärare och konsulenter men även aktiva jordbrukare, höll G. Leufven ett föredrag
om aktuell föreningsutveckling.
Han talade om andelsmejerierna, smörexport-, bränneri-, stärkelse- och andelstorvströföreningar. Vidare ansåg han det" säkerligen välbetänkt att gå in på slakteriområdet
och bilda andelsslakterier. Bland försäljningsföreningarna framhölls spannmålslagerhus-,
fruktodlar- och fröodlarföreningar; dessutom talade Leufven om hemslöjdsföreningar.
Möjligen bjöd anspråkslösheten Leufven att
sist av alla gå in på inköpsföreningarna för
jordbrukets förnödenheter. Leufven hade
då, som redan belysts, deltagit i och i stor
utsträckning lett bildandet och uppbyggnaden av Skånska Landtmännens Centralförening. De modeller för föreningsbildningen som han rekommenderade för hela
landet var de som återfanns i Jordbruksdepartementets skrift "Om sammanslutningar
mellan lantmän" och som redan refererats.
I debatten som följde på Leufvens föredrag
framhölls också betydelsen av låne- eller
kreditkassor av tysk eller dansk modell.
Dessa vore en förutsättning för bönderna
att kunna leva upp till den grundläggande

kooperativa grundsatsen om kontanthande1.1s
Liknande lärarkurser hölls även 1908 och
1913 och får betecknas som välmotiverade
och framåtriktade insatser från de högsta
statliga myndigheterna. Vid de senare konferenserna var deltagarantalet 300 resp. 250
personer och den produktionstekniska inriktningen var dominerande, bl.a. behandlades
vid dessa tillfällen gur- och kontrollföreningar som framträdande instrument för att höja
och förbättra produktion och utbyte av
djurskötsel. 16 Den föreningsfråga som 1913
diskuterades mest ingående var andelsslakterierna som just då var högaktuella. En av
inledarna fruktade dock att frågan om anläggandet av andelsslakterier riskerade att
diskuteras alltför länge innan man kom från
ord till handling. Ett huvudintryck från kursen var att det nu fordrades krafttag inom
svinskötseln och avsättningen av olika slaktprodukter. Detta kunde uppnås endast genom "kraftig propaganda" bland främst de
mindre jordbrukarna och genom att andelsslakterier anlades inom alla provinser, där
svinskötseln var framträdande; även här kom
således exportsynpunkten i huvudsak till uttryck. Även smör- och äggavsättningen diskuterades. Likaså omtalades av t.ex. V. Ekerot att
föredrag om lantbrukets sammanslutningar
ingick i programmen för de småbrukarkurser
som särskilt från omkring 1900 hade börjat
genomföras av hushållningssällskapen.
Vid dessa tillfällen var budskapen raka
och tveklösa och bekräftade att tilltron till
andelsiden hade börjat växa sig allt starkare
bland statliga och andra företrädare och att
detta budskap vidarebefordrades till konsulenter och lärare. I vilken utsträckning detta
sedan återspeglades i skolornas undervisning
eller rådgivarnas funktion är som nämnts
svårare att belägga. De många föregångsmännen ute i landet, innovatörerna och
undervisarna, fick dock som framgått nu
klara signaler om vilka vägar man borde gå
och förorda för att utveckla samverkan inom
både produktions- och marknadsområdena.
Själva den explosionsartade utvecklingen på
föreningsområdet under 1900-talets första

decennier fram till 1915-20 - och som belysts i den tidigare framställningen - bekräftar också på ett påtagligt sätt att nu hade de
svenska lantbrukarna börjat få upp ögonen
för föreningsväsendets möjligheter. Föreningar kunde med fördel användas inom
en rad områden som ett framträdande instrument för effektiviseringen av jordbrukets många olika grenar. Tyvärr bröts denna
positiva utveckling och därmed också mycket annat inom jordbruks- och samhällsutveckling i sin helhet genom första världskrigets utbrott 1914.

Andra informationsinsatser
tiden 1890-1930
I föregående kapitel har tämligen ingående
skildrats hur Lantbruksakademien och hushållningssällskapen på olika sätt genomförde gängse informationsinsatser, som i
någon mån också omfattade kooperativ
verksamhet, samt hur olika enskilda tidskriftsutgivare och redaktörer deltog i upplysningsverksamheten. Från 1890 började ett
nytt skede också i detta avseende. Dels övergick de administrativa uppgifterna och myndighetsansvaret som beskrivits från Lantbruksakademien till Lantbruksstyrelsen,
vilket innebar att den senare myndigheten
axlade flertalet av de administrativa och
andra insatser av mer allmän art som tidigare legat på Akademien, inbegripet att vara
central instans för hushållningssällskapen,
lantbruksutbildningen m.fl. uppgifter. Sammanfattningsvis kan om Lantbruksstyrelsens
informationsverksamhet sägas att den efter
hand blir allt mer omfattande och mångfacetterad. Föreningsområdena blir också
alltfler liksom deltagande personer och intressenter. Bl.a. på grund härav har någon
totalgranskning av informationsinsatserna
inte kunnat åstadkommas. Den främsta bristen är att den allmänna dagspressen liksom
de alltfler specialtidskrifterna inte kunnat
granskas i den utsträckning som hade varit
önskvärd. Uppgifter kvarstår med andra ord
i betydande utsträckning för intresserade
forskare och föreningsmän.
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organisationsarbete i Västernorrlands län
och E. lnsulander och G. Leufven är också
flitiga skribenter.

Den främsta och dominerande sydsvenska
Tidskrift för Landtmän, som tidigare beskrivits, deltog också från 1890-talet på e tt mer
aktivt sätt i informationen och opinionsbildningen liksom ett antal andra och nytillkomna tidskrifter. Bland dessa n oterar vi från
1890 främst "Landtmannen. Tidskrift för
Sveriges jordbruk och dess binäringar", från
början utgiven av Vilh. Flach ensam, från
1894 tillsammans med H.Juhlin Dannfelt. 17
De bägge tidskrifterna inköptes för övrigt
1919 av Sveriges Allmänna Landtbrukssällskap och utgavs därefter som d ess organ
med namnet "Lantmannen. Tidskrift för
Landtmän".
I det första numret av Lantmannen 1890
riktar sig redaktören till lande ts lantbruksklubbar och lantmannaföreningar med synpunkten att be hovet av en viss sammanslutning bland jordbrukarna själva hade blivit
alltmer uppenbart. Det h ade resulterat i att
en mängd föreningar tillkommit, menar
redaktören , men tycker att va1je förening
arbetar alldeles isolerat för sig, "utan aning
ens om den andras tillvaro". Hans önskan var
att lantbruksklubbar och lantmannaföreningar satte sig i förbindelse med tidskriften
och tillät att man från dess sida "en och annan
gångföreslog en viss fråga till behandling"samt
därefter lämnade besked om eventuella synpunkter på d enna. 18
Vad redaktören tydligen är ute efter är e tt
konstruktivt samarbete som skulle bestå i ett
ömsesidigt givande och tagande till allmän
nytta för föreningstanken och d ess utveckling. Hur det i fortsättningen gick m ed just
det samarbetet är inte utrett me n redaktören är uto mordentligt flitig med att i artiklar
och notiser beskriva alla slags sammanslutningssträvanden, från agrarföreningar och
koope rativa lantbruk till franska syndicats
agricole 1i1 och deras mångskiftande verksamheter, tyska kooperativa och agrarpolitiska
samarbetssträvanden och liknande verksamheter i de nordiska länderna, bl.a. Finland.
E. 0. Arenander redovisar 1901 utförligt sitt

Från 1906 började man från SLR utge sin i
formatet Lilla men i ambitionerna efter hand
inte helt blygsamma "Svenska Landtmännens Föreningsblad". De t innebar en ny situation främst däri att man från detta håll
gjorde anspråk på att kunna dra åt sig d e
flesta nya föreningars intresse. De tta lyc kades också delvis efter e tt antal år; 1915 uppger redaktionen själv att "Föreningsbladets"
upplaga utgjorde hela 30 000 exemplar och
utkom en gång per vecka. Målgruppen var i
första hand de aktiva inom inköpsorganisatione n och tidningen kunde erhållas mot
den blygsamma prenumerationskostnaden
av 1 :25 kr per år.~0 Det innebar för t.ex.
Landtmannen att redaktören och utgivaren
W. Flach hade fått en svår konkurrent i
strävan att skapa kontakt mellan de många
isolerade små föreningar som fanns och
någon gång ställa en fråga för gemensam
diskussion. I de första årgångarna är också
föreningsnotiserna många; möjligen kan
man sedan iaktta en avtagande tendens samtidigt som stoffet i Föreningsbladet tenderar
åt samma håll som i de flesta allmänna lantbrukstidskrifter: att innehålla allmänt och
ekonomiskt stoff, referat från i stort sett
samma organisationers eller associationers
sammankomster o.s.v.; någo t som en kritisk
läsare föreslog skulle botas genom a tt tidskrifterna specialiserade sig eller slogs samm an till en gemensam. Men dessutom borde
Föreningsbladet enligt honom i första hand
fullfölja sitt påbörjade "allmänna väckelsearbete". Men detta var inte nog menade
vederbörande. Det krävdes dessutom flygskrifter och kringresande instruktörer eller
"reselärare i Jöreningsideer". Kronan p å d e t
hela borde dock vara att m an "lät utbilda jöreningsledare lohalt ute i bygderna". 2 1
Meningsyttringarna i dessa avseenden var
både logiska och motiverade. Det var svårt
att i skriftlig form sprida föreningsideerna
på ett tillräckligt inte nsivt och stimulerande

370

Svenska Landtmännens Föreningsblad

.f'örstct viirldskrigel.r sjH>kn•
latiun~·,ko11omi mtdjönft f.11

md storo t ul~uingMjrtfn
Stienska LatidimämumJ
~fria. Storslagenhelm i Jf,,-glirderna odi mnbili<mema
llterspegi.ns 1111 hildrn pi!

,le,t im{>tlt,Prh,u{;,Jtls(u/,1.>n
1ifl S11ro,$lt(l L,m1dtm6,,1~ens 8m!R pil Stom NJ~ottm i Stockholm.
($1~rM/(n Ltw,Jt.-miin11r.1L.t
Förmi11gwlad 19/6).

Sc1m11ui J'<tk gå'Iltle tf,. Jmisknnde annonJ;t'Jj se exempl.et
t./1.,

iom infl-Ot i Fiireninpblrulrl .1Jväl ifrdga, om

banken som iivn'gt1 Jnt.o,ingar. (;/mufn fall dock

.snabbt av dt storsliladt t~{/iiterna på gruu,l (W efltr·
krig.skriscn /922,...23. (Sv,mska Lmulh11.in11ms Fiir-mingsh/,u/ 1917)

säcl; attarguritenLcra idet:r och sammanhållning per trycksak v,u då som nu inte :;;ärs!dlt
l;itt. Efter ha11d får man också inuycket a~t
Förcningsbladct a ll uner kom att bli en
affarsridning bland anrlrJ med noteri ng"<\r,
annonser och återgivn ing av ccnu-alfötcningarnas ~lrsrc!dovisningar m.m. Det.ta var på
sikt inte lillr.ic klig1. tör att sprida och vidmakthålla föreningsandan. Samtidigt åter-

Aktietecknare i
A.-B. Svenska Lantm:s Bank.
Sista lnbetatntngan för tocknade aktier

!ger rum

!!!:!!!

den 2.0 maj och på s,amma

stlUlen SOM förra gllng.en.

Samtidigt d!irmed

s kall l fven sUl.mpelalflltten erläggas, utgörande
50 öre pr aktie,
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gav ma,1 i Förening$blade, t.Cx. artiklar om
"föreningscentraler• och "Cc:111r.ub)'flie,· för
löreningsangdägcnheter", i det senare fullel
frå11 italienska lanthrnk,sorg-.ioisatio11c:rs
samma11ko,ms1 i mars 19()7.''
I övrigt beskrevs under glansperiode n
19115-20 med stolthc\ SLlb satsningar på
banl<, rede,, och Övriga <lot1erfö1·e1ag, vilket
dock fick eu kvalfull! ~lu, i och m"cl tlti ekonomi.~ka bakslage n under efterkrigstiden
1921-2.~. I övdgt förekom underi\rens lopp
cu Uerral artikfar och inlägg om spaonrriålslagerhmcn, bctodlareföreningama nch
andra fr.\gor. Under en period på 1920-tald
fungerade Föreningsblade, som "" fol'llm
för en ofta ganska hätsk polemlk meJlan
direk,örerna C. G. Wetrergren i SLR.och G.
Lcufv en i Lantbrukssällskape t, vUl:.en ef'ler

SLR:s kollaps försökte: gå vidare med @rs)ag
tiU olika litgärde, för att förbäura spanomålsmarlmaden; något som Wettel'g1·en all<id argt tillbakavisade, eftersom "det redan
fauns en organisation som skötte de11a•.
d.v.s. SLR,. Mot s lutet av 1920-talet hade
Wettergrun f.ö. beslutat au från 1930 gtc ut
en tidning i större fonttal 1111:d namnet
']ordbn1karnas Tidning'"; ddt;i som en motvikt till del. då i t.1ntbn1kssällskapet planentd~ J ordbrukarnas Föreni ngsblad. Ef,er

'kärva och långdragna ffll'h a11clli11gar beslöt
till sist SLR:s ledning au man skull~ ;uJta
J ordbrukarnas Föreningsblad sorn sitt med
rörels~n i övrig! gemensamma LidningsQrgan och lägga ner det egna projektetJordbrukarnas Tidning, som dock utgavs under
11·e ir med L. Wal1lma11 som redaktör.• '

Den kooperativa renlärigheten
I anslutning till behandlingen av den staili-

ga infonnationsinsaLSen och dess inrl\:.u,ing
kan tl!!l vara natu rligt att se på hur cl~ koope-

rativa budskapen slog igeno m bland la11ibrukarna och företriidama tör fö,·cningarna
qndur d~nna tidiga 11ppbyggnads1id. NäT
nian gick 11ll \'erket i föreningsbyggaud~, i
Sverige ka n eld nog sägas.tlt man hancllacie
~•~ka fri1li1öl'l1ållande till de kla:.siskt hi,•
tonade icleologiRka ,·iktli njerna; både de
som framgick av Jordbruksdcpanementets
skrift och de äld1·e f\irebildema och skrifter-

na~ Frnmför allL inom SLR-organ.isalionen
v-dl' de t på manga håll litelsloch s,i med rhm
rem kooperativa ren lä righeten. Bland de
tidiga skapelserna inom SLR noär!\s, snm vi
tidigare noterat, 1.ex . de båda bolagsbildning'dl'lla Aktiebolaget Blekin~e Landnnan
och Aktiebolaget Landunann~fiirhuntldt t

/ ,cmdtmiiutu~u 1t1dtribolng
,m viktig aktör ,mdtt
krigstide1, ,M ''"'" p,l
,g,m ki//11r /ttihile ill1>ht1mpm:Jf>rnJOdm,,e(/tJ ,.m
ar:utrafF&rru,'.,,garna.
lJIII

Eu /flrtyg s'rht1 vid dentu1,
tid ,tfu;lts vara No,Ylen.s

Aliirstt1 Jeglart anskoff(ldts
.frli,i Norge o,hJi,k """""'

"Rur;o Nomilton,•.
Detta , k,pp .,onkt,., tlork
011 en ly1k u!}dt p,! viig
hemJ;•6u Syda,ntwikrt f
frlirunri I 9I 7. Fotogmf

<ikii,ul. SraJttfu Maritima
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Under hela 1920-talet förde direktören C. G. Wettergren en resultatlös kamp
for att revanschera sig och
det ekonomiskt rumphuggna Landtmännen. Bl. a.
hade han ambitiösa planer
på att ge ut 'Jordbrukets
Tidning" som dagstidning
från 1930; annonseringen
av den nya tidningen
startade under senare delen
av 1929. Inom SAL och
föreningsrörelsen i övrigt
arbetade man samtidigt. för
att starta 'Jordbrukarnas
Föreningsblad" som gemensamt tidningsorgan.
Redaktören L. Wahlman
stretade i några år med
den nya tidningen men
193 2 gick jordbrukets
Tidning samman med
det gemensamma
Föreningsbladet. En tidig
epok var avslutad.

j
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STOCKHOLM FREDAGEN DEN 27 DECEM6ER

Jordbrukets Tidning 1930
PRENUMERERA! ANNONSERA!

TJdn'lngen kostar för t;ela dret
enda.st Kr- 2:50.

Annonsofferter beredvilligt från kontoret Stora
Nygatan 10-12, Stockholm.

Gävle. De var namnmässigt, principiellt och
praktiskt blandningar av bolags- och föreningsformer, vilka ofta hade förekommit
före 1895 eller tillkomsten av den första föreningslagen i Sverige, gällande från 1897.
Detta var som vi funnit namnmässigt fallet
även på den konsumentkooperativa sidan;
ett generellt motiv därvidlag var att bolagsformen före 1897 hade bättre hävd och anseende, eftersom den byggde på den äldre
1848 års aktiebolagslag. Genom föreningslagen 1895-97 hade man dock n u fått en
"rikslikare" som efter några justeringar av

detaljer angav erforderliga grunder för en
på den kooperativa föreningsformen grundad ekonomisk verksamhet.

Bolagsbildning första avsteget
Trots detta fann man alltså på några håll skäl
att vid uppbyggnade n av SLR-organisation en gå den kanske enklare vägen via bolagsbildning. Mest uppseendeväckande var detta givetvis i fallet AB Landtmannaförbundet
i Gävle där riksorganisatione n SLR:s grundare och förgrundsfigur landsh övdingen H.
Hamilton var ledande. Först till bolagsbild373

ning var dock Blekingebolaget, som tillkom
1903 som en utväg att eliminera de negativa
verkningarna av ett nära nog fullständigt
misslyckande när det gällde medlemsrekrytering till lokalföreningar. Hushållningssällskapet i Blekinge hade då under flera år
förgäves sökt få igång lokala inköpsföreningar men - som Osterman säger - "bönderna
var aldrig riktigt med på noterna", eftersom
"smarta privata köpmän sett till att f dreningarna
nästan helt utplånades så snart de bildats".
Bolagsbildningen blev i Blekinge en väg
för att komma ur detta besvärande dödläge.
I bolaget införlivades dock vissa föreningsmässiga inslag, som t.ex. "årsmedlemmar"
mot en låg årsavgift (2 kronor). Ifråga om
inflytande eller utdelning på affärerna fick
de dock intet på hand; de som bestämde var
aktieägarna, som dels fick utdelning på 5
procent, dels fick utöva rösträtt på bolagsstämman med högst en femtedel av representerade aktier. Vidare medgavs betalning
m ed växlar, vilket också var ett avsteg från
rekommenderade kooperativa principe r.
Vid starten hade bolaget 572 aktieägare,
delvis andra än jordbrukare, och fick under
första året 667 årsmedlemmar. 24 1915 hade
antalet aktieägare ökat till 950 medan m edlemsantalet stannade på 766, vilka antal
fram till 1920 hade vuxit till 1 553 resp.
1 665. Då omfattade bolaget från 191 7 både
Ble kinge och södra Kalmar län. Dessutom
hade också 39 lokalföreningar tillkommit;
ett antal som 1925 hade re ducerats till
endast sex kvarvarande?;
Ett i någon mån annat förhållande gällde
AB Landtmannaförbundet i Gävle, som av
medle mssiffrorna att döma tillsammans
med Värmland tidigt genomförde den mest
effektiva medlemsrekryteringen i landet.
Om vi ett ögonblick återknyter till siffrorna
om medlemsanslutningen i Gävleborgs och
Kopparbergs län samt norra Uppland, som
var verksamh etsområdet, kan vi konstatera
att man redan 1910 hade nära 9 300 eller
genomsnittligt 22,9 procent av innehavarna
av de mer än 40 400 jordbruken i området
som m edlemmar (upplänningarna oräknade). 1915 var siffrorna drygt 11 600 medlem374

mar motsvarande genomsnittligt 28,7 procents anslutning och 1920, då man stod på
sin toppnivå, 12 050 medlemmar e ller genomsnittligt 29,3 procent av antalet brukningsenheter. Om man i stället noterar motsvarande siffror separat för de båda länen
var anslutningssiffran för Gävleborgs län
1915 h ela 45,4 procent, inräknat norra Uppland som också ingick i verksamhetsområdet. För Kopparbergs län var siffran blygsammare eller 22,3 procent. Detta betyder
att man i denna typiskt svenska mellan- och
skogsbygd liksom i Värmland (36, 1) h ade
några av organisationens högsta m edlemsoch anslutningstal; endast Halland och
Göteborgs och Bohuslän hade vid denna tidpunkt högre relativa anslutningssiffror.
Förklaringen kan delvis vara att man i
Gävle-Dala som O sterman säger "bakade in
större föreningsmässighet i sina stadgar än blekingarna gjort". Bidragande sådana orsaker
var säkert att icke aktieägare såsom "vinstberättigade kunder" fick återbäring i förhållande till sina inköp under året; vidare att alla,
aktieägare som andra, hade endast en röst vid
bolagsstämman samt att lokalför eningar i
stor utsträckning också var aktieägare (förf.
kursivering). På detta sätt gjordes AB Landtmannaförbundet i Gefle m e r koopera tivt
och demokratiskt än Blekingebolaget. Men
dessutom är det påfallande att man i förkunnelsen från Landtmannaförbundets sida
hade e n förmåga att slå an hos bönderna på
ett positivt sätt - e n direkt kontrast till förhållande na i Blekinge. Om förklaringen var
- som Osterman förmenar - att H . Hamilton
var brorson till Hamilton d. ä. på Blom berg
i Skaraborgs län och dotterson till E. G. Geijer, "kulturgiganten" i Uppsala, eller endast
energisk landshövding i Gävleborgs län, riksdagsman och en tid minister, får vara oskrivet. Genom sina många uppdrag p å riksplanet kunde Hamilton knappast ha haft all
tid för att utöva direkt kontaktverksamhet
med bönder på lokalplanet annat än under
de år då h an "tog ledigt" från sina politikerengagemang. Det sägs dock om H. Hamilton som landshövding att h an var en av få
bland sina gelikar som verkligen lärde

känna sitt län. Det måste också hos andra av
de ledande ha funnits en naturlig känsla för
vad bönder reagerade positivt på; en känsla
som saknades på många andra håll i landet.
Landtmannaförbundet samlade bl.a. årligen
bönderna till s.k. lantmannadagar med upp
till 400 deltagare, där man stod för slagkraftig information om olika angelägenheter
och dessutom propagerade för kooperativt
samarbete. 26

Förbrukad medlemspotential ...
Det tragiska var att en organisation med en
så stor och påtaglig potential bland lantbrukarna/ medlemmarna skulle vara så svagt
ekonomiskt grundad och att ledarna när det
kom till kritan - i stället för kooperatörer var alldeles för mycket spekulativa affärsmän. De många vidlyftiga företag som Osterman så entusiastiskt beskriver var inga väl
grundade agrarkooperativa initiativ utan
äventyrligheter långt utanför det för bönderna/ småbrukarna erforderliga behovet och
intresseområdet. Vad hade agenturen för Tforden vid denna tid för given plats i budgeten hos de många småbönderna i de typiska skogs- och småbrukarlänen Gävleborg
och Kopparberg? Och de storslagna satsningarna på en stor fl äskfabrik och kolonialvarubolaget - var de något annat än rena
spekulationsprojekt under krigstiden utan
egentlig förankring i de behov och intressen
som medlemmarna levde med? I d essa avseenden syndade man svårt mot flera av de
grundläggande och enkla reglerna i skriften
från Jordbruksdepartementet att "upptaga
endast med varandra närstående och med landtmannayrket sammanhängande.frågor ... "i verksamheten.27 Då var redskapsaktiebolaget
mer motiverat eftersom man den vägen
kunde underlätta böndernas behov av
maskinanskaffning och mekanisering av
jordbruksdriften. Alltsammans gick dock
överstyr som alltför optimistiska och orealistiska satsningar i förhållande till den kapitalbas som AB Landtmannaförbundet var
grundat på. Begreppen konsolidering och
soliditet var tydligen inte så aktuella vid
de nna tid.

. . . kritiseras av samtiden
Stöd för denna kritiska bedömning kan f.ö.
hämtas ur en ledare/artikel i Lantmannen
1923. Där konstateras bl.a. att Lantmannabankens långivning till vissa delar varit fullkomligt främmande för lantbrukarnas intressen och att man med tiotals millioner kr
understött industriella företag av minst sagt
tvivelaktigt värde. Vidare konstaterar man
att det var ett misstag, att så stor del av bankens kapital bands vid de på Riksförbundets
initiativ tillkomna rederi- och fastighetsaktiebolagen, "av vilka särskilt det senare måste
anses såsom föreningsrörelsen alldeles ovidkommande". Senare i artikeln konstateras det
okloka uti att understödja särskilt kolonialvarubolaget i Gävle men även redskapsaktiebolaget får sig en släng av kritik, då man
sammanfattningsvis säger: ''Dessa tre Gävle.företag hava varit såväl bankens som Riksförbundets olycka". Dessutom tillägger man hurusom det hela visar hur farligt det är att ta in
aktiebolagsformer i kooperativa sammanslutningar. ''De fara med sig en främmande jobbareanda, som dödar den sunda andelsandan
inom föreningarna". Till sist kan det också
noteras att vederbörande bedömare är
mycket kritisk till valet av verkställande
direktörer i banken, "vilka ej varit vuxna sin
uppgift". Den siste av dem hade dessutom
inte i tid insett bankens ohållbara ställning
och därför motsatt sig en rekonstruktion vid
den gynnsammaste tidpunkten. 28
Osterman söker i ett utförligt avsnitt förklara och motivera de många satsningarna
från såväl Riksförbundets som Landtmannaförbundets i Gävle sida - långt u tanför lantbruksinriktningen. Visserligen blev lågko njunkture n och deflationen efter 1920
förödande för fler än SLR och centralföre ninga rna men det är alltför påtagligt att
riksförbundet och dess avläggare i form av
dotterbolag och birörelser var satsningar,
som det inte fanns ekonomisk grund för och
som inte heller i flera fall på ett naturligt sätt
låg inom lantbrukarnas behovs- och intresseområden. Så sent som 1920 nybeställdes
t.ex. ett fraktfartyg för r ederibolagets räkning - vilket tvingades till likvida tion i au375

gusti 1923; denna hade då föregåtts av
Landtmannabankens rekonstruktion redan
i april detta år, beroende på bl.a. d e nämnda ovidkommande dåliga industriengagemangen och d essutom en omfattande
växelrörelse som 1920 uppgick till 30,5 milj.
kr.
En genomgående svaghe t var att inköpsorganisationens ledare och företrädare liksom me dlemsre kryterarna inte hade lärt
bönderna/ medlemmarna grund erna om
föreningarnas behov av både rörelsekafJital
och en nödvändig soliditet (förf. kursivering).
Detta hade Kooperativa Förbundet gjort
med gott resultat; enligt Ostermans berättelse förstod t.o.m. den bonde, som skällde vilt
på SLR:s direktörer för deras slöseri med
böndernas insatspengar, (som inte var större än "ett frimärke värt 12,5 öre per lun nland ")
att "kooperativa"(= KF) behövde både kontantprincip, dagspriser och fonder för att
kunna utveckla affärsverksamheten. Att som
SLR bygga på e tt vidsträckt "växelrytte ri" i
affärsrörelsen kunde inte få mer än ett slutresultat, när d eflation en slog till de första
å ren av 1920-talet.29 Kooperativ handelsverksamhet kunde - även under den kritiska
efterkrigstiden - dock klaras mycke t bra
med en försiktig, varsam och skicklig affärsmässig le dning; det påtagligaste exemplet
härpå är Kooperativa Fö rbundet som i motsats till SLR-organisationen gick stärkt ur
krigs- och kristidsekonomie n.
Även i andra före ningssammanhang, såsom mejeriröre lse n, tillkom lå ngt fram i
tiden många bolagsbildningar men med
stadgarna utformade så att de delvis eller
klart var koo perativa till sin karaktär likaväl
som många föreningar hade grade rade insatser och dito rösträtt. Detta var i h ögre
grad fallet i Sydsve rige än i landets norra
delar. Ett sådant fall var som redan nämnts
t.ex. Hvilans mejeriförening som från början var ett bolag med kooperativa inslag i
stadgarna, vilket efter tio år övergick till föreningsformen men alltjämt behöll sin rösträtt graderad efter det antal hektar åker
medlemmarna hade.
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SLR och spannmålshandelns
situation
l det föregående har SLR-organisationens
funktion som inköpsorganisation behandlats. Redan från dess tillkomst talade man
emellertid också om organisationens uppgift som avsättningsorganisation. Denna del
av verksamheten kom emellertid att få en
mer problematisk karaktär och p å grund
därav en avsevärd fö rsening. Frågan om
spannmålen och dess be handling och marknadsföring i Sverige utgör därför e tt av de
problemområd en som tas upp i det följande.

Spannmålshandeln - den "evigt olösta"
Jubile umsskrifte r och andra mer populärt
be tonade framställningar har ofta karaktären att det historiska perspektive t är avkortat till enbart d en aktue lla jubileumsperioden eller epoken. De kan också vara
selektiva i d e n meninge n att man i övervägande grad b ehandla r de lyckosamma
skedena och händelserna och mer i förbigående snuddar vid de mindre lyckade. Vid
studie t av hithörande sammanhang får man
intrycket att så i viss mån är fallet vad beträffar SLR och spannmålshandeln och därmed
förknippade frågeställningar. Vi har tidigare
med Nanneson och Hellström konstaterat
(kap. lII och kap. V) att spann målsodling
var de n viktigaste produktionsgrenen långt
fram under 1800-talet, vilke n ställning av
naturliga skäl bibehölls i slättbygderna även
fram mot 1930. Genom jordbrukskrisen på
1880-talet, som i huvudsak var en sp a nnmålskris, orsakad genom transporten av
förstklassig spannmål från Amerika, Ryssland och andra transoceana länder till Europ a, tvingad es jordbrukarna dock att i stor
utsträckning lägga om till e lle r komplettera
driften med animalieproduktion eller andra
grödor.
Under 1880-talets senare del infördes i
Sverige efter de n stora tullstriden i riksdagen tullar på importerad spannmål. Detta lättade i någon mån d e t ekon omiska
trycket på näringen och åstadkom en viss

I.

balans mellan produktionsgrenarna. Spannmålsproduktionen, främst brödsäd, kom
dock allt framgent att svara för en betydande del av jordbrukarnas inkomster, framför
allt i södra och mellersta Sveriges slä ttbygder. Efter hand som bättre gödsling, utsäde m.m. ökade avkastningen från spannmålsarealerna blev därmed behovet av och
intresset för en ordnad avsättning allt större.
Parallellt därmed skedde e n övergång från
odling av råg till veteodling, vilken gav ett
bättre utbyte. Från 1900-talets början fram
till 1920 ökade veteodlingen från drygt
138 000 till 289 000 ton medan rågodlingen
minskade från drygt 590 000 till ca 557 000
ton. År 1930 var motsvarande produktionssiffror 584 000 ton ve te och 457 000 ton
råg.30
Frågan om särskilt brödspannmålens omhändertagande, kvalitet och lämpliga förvaring/försäljning är därför Uämte kreditfrågorna) en av de äldsta, mest långvariga
och trängande av alla intressefrågor för det
svenska jordbruket och som alltför länge
förblev olöst. Vi har av den föregående framställningen sett att spannmålens torkning
och han te ring varit en fram trädande diskussionsfråga under hela den period som behandlas. För belysningen av dessa frågor
finns en del fakta att hämta ur olika statliga
utredningar, främst de n nyss anförda utredningen om lagerhusväsendet (SOU
1923:42), 1928 årsjordbruksutredning samt
i någon mån hos SLR.

HS, ombudsmöte aktiverar sig
Hur problemen i samband med försäljningen av spannmål skulle lösas var första gången föremål för offentlig diskussion vid hushållningssällskapens ombudsmöte år 1871.
Detta upprepades åtskilliga gånger, bl.a.
1901, 1907, 1908 och 191 3, omväxlande
med utredningar av de hithörande frågorna. Lantbruksstyrelsen föreslog 1908 hos
Kungl. Maj:t att en statens lån efond skulle
inrättas, ur vilken lån skulle kunna utgå för
att anlägga spannmålslagerhus. Dåvarande
konservativa regering var dock inte beredd
att lägga fram förslaget för riksdagen. I stäl-

let kom det att ingå i Wohlins utredningsuppdrag 1910-14 om avsättningsförhållandena för det svenska jordbruket att även
belysa spannmålshandelns organisation. I
många olika motioner och framstötar alltifrån 1870-talet hade skälen för en sanering
och förbättring av förutsättningarna för
spannmålshandeln och spannmålens tillvaratagande vältaligt och utförligt framförts,
bl.a. och främst från hushållningssällskapens
ombud eller "lantbruksriksdagen". Bland
problem som vidlådde spannmålshandeln
märktes främst följande:
• Alltför många och små partier från de
enskilda odlarna
• Bristande sortrenh et hos de saluförda
kvantiteterna
• Ofullständig torkning av spannmålen
före och efter tröskningen
• Ofullständig utrensning av grodda och
skadade partier
• Bristfällig rengöring/rensning av spannmålen.
Vissa av dessa brister låg alltså hos odlaren
och kunde enligt Wohlin "avhjälpas utan
lagerhusdrift" genom åtgärder på gårdarna.
Däremot var det svårt för de enskilda odlarna, i varje fall de mindre, att vid denna tid
klara den torkning, sortering och rensning
som måste till för att fullgod vara skulle
kunna erhållas. Som alltid förmår dock
Wohlin skarpsinnigt och koncentrerat utveckla argumenten. I listningen av de svagheter som kunde konstateras ingick bl.a.
följande som här refereras.
Flertalet jordbrukare disponerade inte
magasin utan m åste sälja sin spannmål
direkt på hösten då de n lägsta prisnivån
förelåg. Spannmålen salufördes därmed
som nämnts i alltför små och oenhetliga
partier, vilket också motverkade att bästa
pris uppnåddes. Likaså förelåg allmän brist
på uppsamlings- och förvaringsmagasin i
mellanhandeln, vilket löstes e ndast i den
mån privata handlare fann det förenligt
med sina intressen att investera i dylika.
De tta medförde att den inrikes marknaden
led av att försäljningen över större avstånd
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försvårades liksom förutsättningarna för
export. Inte heller förekom någon egentlig
klassificering eller kvalitetsbestämning av
saluförda partier. Resultatet av denna obefintliga organisation och frånvaron av ett
rationellt hanteringssystem var att spannmål
inte kunde vidaresaluföras i större ensartade,
handelsgilla och kvalitetsbestämda partier,
vilket försvårade både handel och export
och bidrog till att kvarnarna föredrog att
använda importerad brödspannmål. Av
dessa skäl kunde inte heller någon konkurrens mot den importerade spannmålen bjudas; situationen kännetecknades av dålig
kvalitet, alltför låga priser och därmed ofta
rena förluster på den svenska spannmålen.
Andra följder var att i brist på ordnad handel kunde tillfredsställande prisnoteringar
inte upprättas och belåning av skördad
spannmål kunde inte heller, menade man,
ske utan en ordnad lage rhusdrift. 31

Omöjliga odlingsvillkor
I diskussionen 1871 konstaterade HS' ombudsmötes utskott för behandling av frågan
att "nyttan av magasinskompanierna . .. vore
alltför mycket i ögonen fallande för att behöva
vidare utredning". ~2 Den förhoppningen var
emellertid alldeles för tidigt uttalad. I stället
kom frågan om organisationen av spannmålshanteringen att bli en långbänk för
svensktjordbruk som kanske endast har sin
motsvarighet i behandlingen av jordbrukets
kreditfrågor och därmed förutsättningarna
för jordbrukskasserörelsens verksamhet. I
de förnyade diskussionerna 1901, likaså
aktualiserade genom ännu en motion vid
hushållningssällskapens ombudsmöte detta
år, h ävdades
att det var svårt eller rent av omöjligt att
trots de befintliga spannmålstullarna avsätta spannmål inom landet till priser
som fullt täckte produktionskostnaderna
att man för att eliminera dessa problem, i
likhet med systemet i Nordamerika och
Tyskland, borde inrätta spannmålslagerhus för en rationell uppsamling, sortering och torkning av spannmål samt
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att möjliggöra belåning av lagrad spannmål;
dels också
att 'producenterna borde sammansluta sig till
allmänna spannmålsföreningar".
Dessa föreningar skulle kunna e rhålla byggnadslån ur en statlig fond till relativt förmånliga villkor, vilket nu börjat praktiseras i
Tyskland. År 1907 konstaterade de av Lantbruksstyrelsen utsedda utredningsmännen
att utsikterna för att införa spannm ålslagerhus i Sverige syntes vara de bästa. Den främsta och rent av avgörande betingelsen härför
vore att det fanns en sammanslutning bland
lantbruka rna på andelsprincipens grund,
varmed avsågs det då nybildade SLR. 33
Här fanns följaktligen ett område som var
behäftat med allehanda brister, såväl hos
odlarna som i handeln och dess organisation, som alldeles tydligt åsamkade jordbrukarna onödiga kostnader och förluster; följaktligen en uppgift helt värdig och naturlig
för en ambitiös och realistiskt målinriktad
kooperativ lantbruksorganisation. Genom
en bättre ordnad hantering skulle lantbrukaren få bättre betalt för sin spannmål, han
kunde belåna den under d en tid av året då
priserna var lägst, d.v.s. på hösten, och avsätta vid tider då prisbilden var gynnsammare. Förutsättningarna bedömdes t.o.m. vara
bättre i Sverige än de i Tyskland föreliggande. De förebilder som studerades och åberopades i olika sammanhang kom främst från
nyssnämnda land och Amerika. I själva verke t var den amerikanska spannmålens konkurrensförmåga i betydande utsträckning
beroende av det uppsamlings-, sorterings-,
lagerhus- och distributionssystem som man
bör:jade utbygga i USA mer systematiskt redan på 1870-talet. Den största betydelsen
som konkurrensfaktor hade kvalitets- och
graderingssystemet, varigenom man åstadkom de stora enhetliga partierna av prima
vara; något som allt sammantaget hotade att
ruinera och slå ut de svenska och västeuropeiska spannmå lsodlarna som ännu inte
hade följt med i denna utveckling. 34
I Tyskland - som från 1870-talet måste
värja sig mot både den amerikanska och

ryska spannmålen - började lagerhussystemet på allvar att byggas ut på 1890-talet. Och
delvis till skillnad mot i USA var det lantbrukarnas egna kooperativa organisationer
som svarade för stora delar av denna utbyggnad.35 H. Juhlin Dannfelt berör vid
Lantbruksakademiens högtidssammanträde
1904 i ett föredrag frågan om lantbrukets
utveckling och utbyggnaden av spannmålslagerhusen. Han redovisar därvid utbyggnaden av det tyska lantmannaföreningsväsendet, som vid denna tidpunkt omfattade
mer än 14 000 föreningar med över 1 miljon
medlemmar. Bland det han främst ville uppmärksamma var att den preussiska staten
hade lämnat anslag om 5 milj. riksmark för
lån till anläggningen av och till förlag för
lagerhus. Han anförde också att de svenska
jordbrukarna inte som de borde - med
undantag för inom mejerihanteringen hade tillgodogjort sig föreningsväsendets
fördelar. Ansvaret för detta hade
"de större jordbrukarna ... som visat sig ointresserade ... och då de styra hushållningssällskaf1en,
hafva dessa ej stödt landtrnannaföreningsväsendet såsorn det förtjenat. "'"

HJDs omdöme kunde förefaJla hårt m en var
rättvist; Sverige var ännu inte något framstående utvecklingsland i modem mening.
Men motståndet fanns inte i första hand hos
företrädarna för hushållningssällskapen
utan i riksdagens konservativa majoritet
även om dessa sammanföll i viss utsträckning. Det statliga stöd i form av lån och
bidrag till lagerhusrörelsen, som i det konservativa Tysklands olika delstater förekom
frå n 1890-talet, kallades i Sveriges riksdag
ända fram till diskussionerna 1915-16 för
"statssocialism ". 1915 skriver G. Leufven för
övrigt en artikel i Landtmännens Föreningsblad om spannmålslagerhusen och därmed
förenade frågeställningar. 37

Wohlin klar - SLR ambivalent och
kritiskt38
Grundtanken att allmänna eller kooperativt
drivna lagerhus skulle möjliggöra för lantbrukarna att efter skörden upplagra sin

spannmål i avvaktan på ett gynnsammare
prisläge och en bättre kvalitet än under
höstens utbudsperiod, schabblades därmed
bort i Sverige under åtminstone 25-30 år eller dubbelt så länge om man räknar från
1870-talet, då frågan första gången togs upp
- genom allehanda mer eller mindre ovidkommande resonemang, bl.a. den nyssnämnda socialismföreställningen. Den andra
fördelen - att man genom samverkan i lagerh usföreningar skulle kunna på e tt både
rationellt och ekonomiskt sätt anskaffa den
tekniska utrustning som krävdes för en riktig
hantering och utbjudande på marknaden av
en högklassig vara - inte bara för de större
spannmålsodlarna utan också för de mindre
- spolierades därmed också i stort sett för
samma tid. Här syntes inte ens de kännbara
verkningarna av den amerikanska spannmålshanteringens föredömliga organisation
under spannmålskrisen på 1880-talet ha
spelat någon påtaglig roll. Den gällande
uppfattningen var att staten inte skulle "lägga sig i'' privat verksamhet i oträngt mål.
Wohlin konstaterade dock i sin utredning
1914 att utvecklingen och e rfarenheterna
pekade i en bestämd riktning: En kooperativ
lagerhusrörelse framstod som en alltmer nödvändig utväg för jordbrukarna att tillvarata sina
intressen vid spannmålsfårsäljningen (förf. kursivering). Även i andra sammanhang anfördes att det redan fanns e n riksomfattande
kooperativ rörelse som med fördel kunde
engageras i spannmålshande lns sanering
och rationella organisation, nämligen lantmanna- och centralföreningarna. Kapitalfrågan vid anläggningen av lagerhus bedömdes
dock vid denna tid vara större än vad enskilda
föreningar eller handlanden i regel kunde
mäkta med, varför statliga lånemöjlighete r
borde införas. I riksdagens behandling av en
motion 1914 menade man dock alltjämt trots vad sakkunskapen med stöd av olika utredningar hävdade - att några fördelar av
betydelse för jordbrukarna genom de föreslagna lagerhusen inte skulle uppnås.39
Nästföljande år (1915) hade en omsvängning börjat ske i riksdagen delvis beroende
på den begynnande försörjningskrisen un379

der kriget. Något positivt resultat uppnåddes dock inte förrän påföljande år, d.v.s.
1916. Då fann sig äntligen föredragande
statsrådet föranledd att föreslå en 'fullständig utredning av frågan", bl.a. på grund av
dess samband med försörjningsberedskapen.10 Som ett resultat därav tillkallades kylhus- och lagerhuskommitten, som avlämnade ett
slutbetänkande 1923. Wohlin, som tillsammans med G. Leufven var ledamot även av
denna kommitte, hade emellertid redan i
sin utredning av 1914 mycket klart formulerat jordbrukets intresse i sammanhanget.
Lagerhusdriften borde sålunda bedrivas av sammanslutningar mellan lantmännen på andelsprincipens grund, varvid i främsta rummet de
redan existerande föreningarna för gemensamma
inköp borde komma i fråga (Wohlins slutsats
kursiverad). Hinder borde dock inte möta att
bilda särskilda spannmålsförsäljnings- eller
lagerhusföreningar. Föreningarna borde, enligt Wohlin, uppföra och äga lagerhusen och
deras stadgar borde innehålla bestämmelser,
som möjliggjorde för medlemmarna att mot
säkerhet av i lagerhuset förvarad spannmål
erhålla lån på lämpliga villkor.4 1

SLR tvekar - och ägnar sig åt annat
Det påpekades också i debatten att det förelåg ett klart samband mellanjordbrukskreditfrågornas lösning och spannmålshandelns organisation. Om kreditproblemet
hade lösts hade den komplicerande frågan
om panträtten i spannmål inte i så hög grad
behövt vara med och försvåra en lösning av
spannmålsfrågan och omvänt. Då hade bönderna klarat en stor del av sina kreditproblem på ett helt annat sätt än de nu gjorde,
då de oftast var tvingade sälja sin spannmål
på hösten till dåliga priser för att kunna betala räkningar och arrenden. Den mest intressanta frågan i sammanhanget var dock:
Hur agerade och löste den vid tidpunkten enda
befintliga kooperativa riks01ganisationen denna
ursprungliga intresse- och avsättningsfråga?
(förf. kursivering).
I de skrifter som i form avjubileumsböcker m.m. behandlar SLR-organisationens nu
nära 100-åriga verksamhet har inte någon
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uttömmande belysning vare sig av de vidtagna eller uteblivna åtgärderna lämnats. Femtioårsskriften 1955 ger endast kortfattade
kommentarer i olika sammanhang om insatserna på spannmålsmarknaden.42 På sitt
sätt är detta också betecknande för organisationens handlande under de första 25-30
åren: Man sysselsatte sig inom organisationen märkligt nog endast marginellt med
denna fråga trots dess betydelse för slättbygdsjordbrukarna och den diskussion om
SLR-organisationens självklara roll i sammanhanget som fördes kring riksdagsbehandlingen och av o lika experter runt om i
jordbrukssamhället. Detta kan visserligen i
och för sig sägas bero på att organisationen
primärt bildades för anskaffning av förnödenheter, främst handelsgödsel, fodermedel
och utsäde/fröer. Det var också den verksamhet som stod till buds för de lokala inköpsföreningarna, eftersom spannmålshandeln krävde större investeringar än man
kunde mäkta med på lokalt plan. Av SLR:s
tidiga styrelse- och stämmoprotokoll framgår också att man från dess ledning var helt
inriktad på att bryta kalisyndikatets och fosfatindustrins försäljningskarteller; andra
frågor behandlades mer eller mindre i förbigående, så även spannmålsfrågan. 43
De båda förgrundsfigurerna vid organisationens uppbyggnad, G. Leufven och E. 0.
Arenander, uttalade dock vid olika tillfällen
under den första uppbyggnadsperioden att
verksamheten efterhand borde omfatta även
försäljning av jordbrukets produkter, däribland främst spannmål. 44 Uppgiftsparagrafen i riksorganisationens stadgar innehöll
också redan från början en punkt om avsättning av jordbrukets produkter. Wohlin konstaterar också i sin utredning att man så sakteliga
påbörjat en verksamhet med försäljning av
spannmål. Flera centralföreningar, som t.ex.
Skånska, Sörmländska och Östgötalantmännens centralföreningar hade under senare
år, ehuru i mindre omfattning, bedrivit försäljning av m edlemmarnas spannm ål. Dessa
försäljningar skedde mot vanlig kommission, vanligen direkt till kvarnar och bryggerier, någon gång till partiha ndlare på orter

där sådana fanns. Skånska lantmännens
verksamhet av denna art var mest utvecklad
och det hade upplysts att större lokalföreningar på ett par ställen i Skåne även anskaffat mindre magasin och börjat köpa
spannmål i fast räkning. Ännu innebar dock
denna föreningsverksamhet endast ansatser
till en nydaning av spannmålshandeln. För
att lantmännens föreningsväsen på spannmålsförsäljningens område skulle få större
utveckling och verklig betydelse fordrades,
enligt Wohlins mening, ovillkorligen att försäljningsverksamheten förenades med lagerh usdrift. 45
Före 1917 förekom dock spannmålshandel endast som förmedlingsaffärer; på
grund av risken för förluster vägrade t .ex.
Skånska Lantmännens Centralförening,
SLC, att befatta sig med inköp av spannmål
i fast räkning. Även 1915 avslog styrelsen i
SLC ett förslag av sekreteraren G. Leufven
om ett system för spannmålshandeln med
formliga köpekontrakt mellan förening och
medlem med mellankredit från Bankaktiebolaget Södra Sverige, vilket skulle möjliggöra fasta spannmålsaffärer. 1917 hade
emellertid krigsregleringen av spannmålshandeln i stort sett reducerat riskerna för
förluster, varför handel i fast räkning upptogs.46 Även Skaraborgs Lantmän sökte ganska tidigt följa i spåren på den sedan gammalt bedrivna handeln med spannmål på
Vänern, vilka insatser dock på tidigt stadium
var helt obetydliga. Från efterkrigskrisen
1921-23 gjordes dock större ansträngningar
att komplettera verksamheten med spannmålshandel. Som ett grundläggande steg i
denna nyorientering flyttades huvudkontoret från Skara till Lidköping, varifrån sedan
spannmålsskeppningarna vissa år svarade
för betydande delar av omsättningen efter
hand kompletterat med liknande verksamhet också från Mariestad. Det var dock först
från 1930-talet som Skaraborgs Lantmän
kunde göra spannmålshandeln till en av de
mest betydande grenarna av centralföreningens verksamhet. 47
Fram under det ekonomiskt besvärliga
1920-talet vållade dock spannmålshandeln

alltjämt förluster för föreningarna på grund
av de starka prisfluktuationerna, vilket man
sökte lösa genom att göra affärerna som köp
och försäljning i ett sammanhang, varvid
lagring kunde undvikas. Under början av
1930-talet började dock såväl de stora spannmålsskördarna som spannmålsregleringen
att ställa större krav på spannmålsmagasin
och lagringsutrymmen, varför denna kapacitet nu kraftigt utvidgades inte bara i den
skånska centralföreningen. 48
År 1908 bereddes SLR:s ledning tillfälle
att yttra sig över den tidigare nämnda utredningen av]. Södergren och Hj. Nilsson samt
Lantbruksstyrelsens förslag i ärendet. Men
just här visar sig den ambivalenta inställningen från riksförbundets sida. I stället för att
satsa allt på att få bästa möjliga lösning av
frågan ställer sig förbundet på en från utredningsmännen avvikande mening när det
gäller nyckelbehoven: små lagerhus ute på
landsbygden, som SLR förordade, eller stora
centrallagerhus i hamnstäder och handelscentra. Man gjorde också från SLR:s sida
gällande att handeln och avsättningen i
Skåne vore någorlunda tillfredsställande
ordnad genom de handlanden, kvarnar och
bryggerier, som uppträdde konkurrerande
med varandra. Därtill bidrog att under de
senaste åren ett fullt modernt spannmålslagerhus blivit anlagt på enskilt initiativ.4 9
Ifråga om storleken av den statliga lånefond
som skulle inrättas för långivningen samt
lånevillkoren föreslog SLR 3 milj. kr med
lån motsvarande hela byggnadskostnaden,
varvid man kom på annan linje än Lantbruksstyrelsen som ansåg en milj. kr tillräckligt.
Inte heller förordade Lantbruksstyrelsen lån
till de mindre s.k. uppsamlingslagerhusen
ute på landsbygden som SLR ansåg viktigast.
Påtagligt är också att SLR-styrelsen uppdrog
åt sekreteraren att utarbeta yttrandet som
sedan gick vidare till riksstämman och fastställdes utan allvarligare erinringar.
Nyanserna och de reella skillnaderna kan
i och för sig förefalla obetydliga. Men med
dessa ställningstaganden hade SLR ställt sig
vid sidan av de förslag och instanser som
innebar nycklarna till positiva beslut. Såväl
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SLR-organisationen - som den av alla tilltänkta huvudmannen för lagerhusen - som
hela lagerhusfrågan hamnade därmed i en
fastlåst situation som i stället för att snabbt
och effektivt föra till en lösning innebar en
ofruktbar debatt under lång tid - och inga
som helst positiva resultat. I riksdagen togs
SLR:s delvis kritiska och obestämda yttrande
till intäkt för fortsatt motstånd. Man åberopade som argument emot statligt engagemang bl.a. att svårigheter var förenade med
frågans lösning, varvid främst framhölls
jordbrukarnas ofta visade obenägenhet för
sammanslutningar i och för gemensam
försäljning avjordbrukets produkter; det var
de typiska gamla konservativa argumenten
som fortfarande återkom. 50
Här blev alltså den konservativa grundinställningen en bromsade faktor för en angelägen agrar och kooperativ utvecklingsfråga av stor ekonomisk betydelse för många
jordbrukare. I stället fick staten gå in och
verkställa den utbyggnad som det ansågs
självklart att den befintliga lantbrukskooperationen skulle svara för. När lagerhuskommitten år 1917 startade sitt arbete föreslog
den - för att vinna tid - redan samma år att
Kungl. Maj:t skulle anvisa medel för skyndsamt byggande av hela 12 statliga centrala
lagerhus på lika många orter i södra och
mellersta Sverige, ett antal som senare reducerades till nio. Regeringen lade också under
perioden 1917-20 fram de härför nödvändiga förslagen och riksdagen beslöt - under
trycket av krigstid och försörjningskris - i
enlighet med förslagen. SLR hade därmed av till synes oförklarliga orsaker - hamnat
vid sidan av för att i fortsättningen ha något
inflytande i sammanhanget.

"Statsintresse befrämja lantmannakooperativ ... "
År 1920 väckte Lan tbrukssällskapet, SAL,
efter egen utredning förslaget om ''frågan
under vilka former lantmännen skulle kunna
övertaga driften av statens spannmålslagerhus
... "Uppenbarligen hade man inom sällskapet(= G. Leufven) vid denna tidpunkt kommit till slutsatsen att SLR-organisationen
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inte inom rimlig tid skulle vara kapabel att
klara driften av lagerhusen, eftersom man
föreslog att särskilda lokala lagerhusforeningar
borde bildas för detta. En faktor som dessutom talade härför var - enligt SAL:s mening
- att belåning av spannmål knappast kunde
ske med centralföreningarna som huvudmän; alltför många av dem var ekonomiskt
svaga och började dessutom vid denna tid
komma på ekonomiskt obestånd.''' Den statliga kommitten hade visserligen erinringar
på flera punkter i SAL:s utredning men kom
ändå i sitt ställningstagande till samma slutsatser. Kommitten föreslog att Kungl. Maj:t
skulle bifalla SAL:s framställning. Dessutom
föreslog man i enlighet med Lantbruksstyr elsens liggande förslag att en statlig lånefond för lån till byggandet av spannmålslagerhus skulle inrättas. Det anfördes dock
alltjämt från lagerhuskommittens sida att
det "ansetts som ett statsintresse att befrämja den
spannmålslagerhusrörelse, som haft lantmannakooperativ natur". 52
Kommitten uttalar också som sin övertygelse att stora fördelar vore att vinna genom
att kombinera inköpsorganisationernas
verksamhet med spannmålslagring och -försäljning. Verksamheter som var för sig med
svårighet skulle ge full årlig sysselsättning för
maskiner och personal skulle därvid stödja
varandra och möjliggöra en ekonomiskt
hållbar drift. Sedan ganska länge fanns det
alltså en allmän uppfattning bland fackmän,
utredare och en grupp politiker med eller
utan anknytning till jordbruket om nyttan
och fördelarna med en lantbrukarnas egen
kooperativa spannmålslagerhusfunktion
och dito försäljningsverksamhet. SLR menade också ursprungligen att det vore mer
eller mindre självklart att den egna organisationen skulle handha lagerhusverksamheten. Men det faktiska handlandet ledde
till att det vid 1920-talets början inte fanns
någon lantbrukskooperativ organisation
som med kraft var i stånd att ta sig an uppgiften. SLR var på obestånd efter sina andra
äventyrliga affärer under krigsåren.
Orsakerna i övrigt till detta kapitel i böndernas organisationshistoria förefaller dock

delvis höljda i dunkel trots att SLR är den
mest studerade branschorganisationen av
alla de befintliga. G. Hellström konstaterar
att odlingen av brödsäd till avsalu i Sverige
företrädesvis bedrevs på större egendomar
och med anknytning till en konservativ
politisk attityd hos dess utövare. Det var också i stor utsträckning deras företrädare uppblandade med ett antal lantmannaliberaler - som utgjorde ledningen i centralföreningarna och SLR alltifrån starten i början
av 1900-talet, i varje fall i de syd- och mellansvenska föreningarna. Att deras företrädare
så kunde missa spannmålsinu·essenas behov
och ståndpunkter framstår egentligen som
oförklarligt; man kan faktiskt fråga sig om
ingen av ledamöterna i SLR:s styrelse var
spannmålsodlare.
SLR-organisationen kom således aldrig
under denna period att med någon riktigt
klar strategi och ännu mindre med någon
kraftinsats att engagera sig i denna för jordbruket fundamentala intressefråga förrän
ett stycke in på 1930-talet. G. Hellström förmodar t.o.m. att frånvaron av åtgärder från
SLR-organisationens sida när det gällde
spannmålshandeln kunde vara en av omständigheterna som förklarade den politiska
organisationen Jordbrukarnas Riksförbunds
starka frammarsch i Götalands slättbygder
under dess första uppbyggnadsperiod 191518.53
Som en summerande tillbakablick på
SLR-organisationens handel med brödsäd
konstaterar också Hellström att SLR under
de första femton åren av sin verksamh et
deltog endast obetydligt i denna handel.
Vissa föreningar ägnade sig åt spann målsförsäljning i efter dåvarande förhållanden stor
omfattning men det rörde sig endast om
förmedling eller hopsamling av jordbrukarposter till partier, som lämpade sig att levereras till kvarn eller bryggeri. Någon form av
förädling eller kvalitetsförbättring i form av
rensning eller sortering förekom inte. Även
under 1920-talet var förbundets medverkan
i brödsädeshandeln av liten omfattning.
Först med den nya statliga spannmålspolitiken med bl.a. inmalningstvånget, som in-

leddes på 1930-talet, blev det sådana förhållanden på brödsädesområdet, att SLR-organisationen i någon mer väsentlig grad
kunde engagera sig på detta produktområd e .54

Mellanhandssakkunniges
betänkande
Vi har tidigare nämnt denna statliga utredningskommitte som intressant ur historisk
och kooperativ synpunkt och vi skall nu litet
närmare se på innehåll och innebörd i dess
betänkande. Nu var utredningens tillsättning egentligen en reaktion på det rofferi
och andra avarter som förekom i handeln
under första världskrigets livsmedelbrist.
Dess uppgift var att med utgångspunkt från
erfarenheterna under försörjningskrisen
lägga förslag om att eliminera "olägenheterna" vid i första hand handeln med livsmedel men även för ett antal andra som nödvändighetsartiklar för folkflertalet betraktade
varor. När den lade fram sina förslag hade
situationen dock radikalt förändrats och de
ursprungliga utgångspunkterna var i stor
utsträckning inte längre för handen.

Utredning med långt gående förslag
I kommitten var Lantbrukssällskapets, SALs,
direktör G. Leufven ordförande. Bland ledamöterna ingick som representanter för SAL
också riksdagsman P. H. Sjöblom (s) och
från Kooperativa Förbundet direktör A.
Johansson, företrädare för Socialstyrelsen
och e tt antal andra sakkunniga. Betänkandet är som statlig utredning remarkabelt sett
ur perspektivet önskemål om och förordande av kooperativ samverkan och det är uteslutande ur denna synpunkt som utredningen här tas upp till behandling. Förslagen
från utredningen inrymde i dessa avseenden
följande huvudpunkter:
• En samverkan mellan den konsumentkooperativa detaljhandeln under ledning av
KF och de producentkooperativa slakteriföreningarna, som i princip skulle göra
de privata mellanhänderna i livsmedelshandeln överflödiga
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• På slaktområdet en gemensam kött- och
fläskcentral för Stockholmsmarknaden
som skulle kunna organisera om och
effektivisera den alltför vildvuxna och
ineffektiva marknadsföringen av och
handeln med kött, fläsk och charkuterier
• Ett gemensamt ideellt centralorgan för konsument- och producentkooperationerna
som skulle svara för rörelsernas information och den ideologiska skolningen av
kooperatörer i bägge organisationsgrenarna.
Mellanhandssakkunnige anförde i sitt betänkande, bl.a. med hänsyn till de rådande
missförhållandena inom partihandeln med
kött och fläsk i Stockholm, att man hade
undersökt möjligheterna av ett direkt samarbete på området mellan producenternas
och konsumenternas organisationer. I detta
syfte hade förslag till stadgar för en kooperativ förening utarbetats, förslagsvis benämnd
"Kött- och fläskcentralen" i vilken å ena
sidan Kooperativa förbundet och å andra
sidan slakteriföreningarna skulle ingå som
medlemmar. Centralen skulle förmedla de
anslutna slakteriföreningarnas produkter
utan ytterligare mellanhänder företrädesvis
till konsumtionsföreningarna.
Detta försök gjordes under själva utredningsarbetets gång genom att de utarbetade
stadgarna utsän des till de kooperativa organisationerna tillsammans med förfrågan om
medlemskap i den tänkta kött- och fläskcentralen. Flertalet av slakteriföreningarna
ställde sig dock avvisande medan KF var
intresserat av ett samarbete på de angivna
premisserna. Mot den bakgrunden konstaterade de sakkunnige attjordbrukarna inte
hade insett, att deras intressen sammanföll
med konsumenternas till den del de själva
var konsumenter. Inte heller att såväl konsumenterna som producente rna i kooperationen ägde det bästa medlet att undanröja
"olägenheterna vid mellanhandssystemet ". Vad
utre dningen tänkte sig var att de båda grenarna av kooperationen - konsument- och
produce ntkooperationerna - skulle gå samman och gemen samt bygga upp den koope-
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rativa apparat som krävdes för att dels
"naturligen ful/,komna andelsrörefsen ", dels också "avskaffa den privata företagarevinsten ". 55

Konsumentkooperationen formligt "rött
skynke"
KF var alltså berett att gå in i ett samarbete
enligt den skisserade modellen m en inte de
befintliga slakteriföreningarna och Lantbrukssällskapet. Detta var förvisso ett ödesdigert ställningstagande, eftersom det i flera
avseenden ledde till "kooperativa förluster"
för lantbruksnäringen. Dels gjordes det till
en principfråga för många lantbrukare att
inte gå med i konsumtionsföreningarna för
den personliga varuanskaffningen - något
man utan bekymmer gjorde i grannländerna, främst Danmark, där som vi sett bönderna dominerade brugsföreningarna, men
även i Finland.56 Vi kan dock i sammanhanget erinra oss de siffror på jordbrukarnas
medlemskap i konsumtionsföreningarna,
som redovisas av 0. Ruin och som 1930 visade på en inte obetydlig jordbrukaranslutning till KF. Men kanske viktigast var:
Att man av ideologiska skäl (vilka som tidigare
framgått snarast var att beteckna som fördomar
eller missuppfattningar) avstod från au gemensamt med konsumentkooperationen skaffa sig
erforderligt grepp över det mest misskötta och
dåligt organiserade av alla produktområden:
kött-, fläsk- och charkuterihandeln framför allt
i Stockholm (förf. kursivering).

Svärdström gör kommentaren att "det verkade förmodligen avskräckande på många producentkooperatörer" att i samarbete med KF som
den dominerande organisationen försöka
tilltvinga sig lika villkor på marknaden,
något man inte kände sig mogen för.57 Realiteterna och förestäl lningarna vid början av
1920-talet var alltså sådana att det inte kunde bli något reellt samarbete mellan de två.
Vad som också utgjorde "försvårande omständigheter" var bl.a. att KF under kristiden
- i motsats till lantbrukskooperationen hade stärkt sin organisatoriska, finansiella
och marknadsinriktade ställning. Konsumentkooperationen var vidare på god väg

att skaffa sig ett betydande grepp på grosshandelsfunktionen inom flera varuområden
samt hade påbörjat en framgångsrik tillverkningsindustri.
Å andra sidan låg mycket av lantbrukskooperationen (främst SLR) i spillror och var
ytterligt försvagat; slakteribranschen var
bara i början av sin organisatoriska utbyggnad; flera slakteriföreningar som tillkommit
under krigsåren hade också misslyckats och
gått omkull i efterkrigstidens ekonomiska
kris. Den finansiella styrkan i producentkooperationen var därmed obefintlig genom alltför dålig konsolidering och SLR:s
äventyrliga affärer under krisåren. Även
mejeriverksamheten präglades alltjämt i
huvudsak av de små mejeriernas bristande
samarbete och inbördes konkurrens. Ideologiskt sett var "kooperatörerna" på producentsidan ännu alltför mycket kapitalister
för att i likhet med de sakkunniga vara beredda "avskaffa den privata företagarvinsten"
för denna del av handeln.

Övriga förslag och målsättningar
För ett samarbete talade också enligt utredningen ett antal faktorer enligt följande.
Med den föreslagna utvecklingen och integrationen - menade de sakkunnige - möttes
konsument- och producentintressen och
dito funktioner på ett naturligt sätt från var
sitt håll, vilket talade för ett utvecklat samarbete. Utredningens förslag skulle kunna
ge en rad positiva effekter. Man skulle bl.a.
kunna skapa motvikt mot tendenser till s.k.
"ringbildning" i handeln; detaljhandeln var
dock redan organiserad i lokala och länsvisa
föreningar för handelsutövarna och ett centralorgan i form av Köpmannaförbundet.
Etableringsmässigt skulle ett resultat kunna
bli ett mindre antal detaljhandlare och därmed effektivare och billigare mellanhandssystem. Man skulle vidare kunna motarbeta
den skadliga konsumtionskrediten och därmed åstadkomma ett sundare förhållande
mellan handel och konsumenter. Dessutom
förelåg möjligheter att främja kvalitetstänkande och bättre varor genom att ställa konsumentkrav i olika avseenden. Slutligen skul-

le man genom integration bakåt eller framåt till grosshandel eller egen tillverkning allmänt kunna åstadkomma en effektivisering
av handeln och förädlingen.
Sammantaget skulle man på så sätt, menade utredningen, kunna avskaffa "olägenheterna i mellanhandssystemet". Man kunde enligt
utredningen inte göra det på ett bättre sätt
än genom att "koppla greppet" på mellanhänderna och mer eller mindre integrera
deras verksamhet i det kooperativa systemet.
Tanken var onekligen för tiden både långtgående och intressant men får betraktas
som önskemål som aldrig kunde förverkligas. Ett annat angeläget gemensamt ändamål ansåg man vara behovet och intresset av
en effektiv information och en god skolning av
kooperatörer (förf. kursivering) i de bägge
kooperativa rörelserna. Denna var försummad eller obefintlig särskilt på den lantbrukskooperativa sidan.
För jordbrukarna var det - enligt de sakkunniga - helt klart att "kraftiga andelsföreningar"var det bästa sättet att ta hand om försäljningen av jordbrukets produkter. Detta
borde enligt utredningen ske efter grundprincipen att genomgående bilda särskilda
föreningar för olika varugrupper, d.v.s.
tillämpa branschprincipen; lantbrukarna
borde genom föreningarna ta hand om handeln med mejeriprodukter, slaktdjur, ägg,
spannmål, potatis, frukt och trädgårdsprodukter (d.v.s. samma förslag som N. Wohlin
lagt redan 1914). När det gällde hushållsförnödenheter borde jordbrukarna gå samman
med konsumenterna i de lokala konsumtionsföreningama. Att däremot inom orterna
söka sammanföra all ekonomisk verksamhet
till en enda förening, som skulle omhänderha både inköp av alla förnödenheter och
försäljning av produkter, avvisades dock av
de sakkunniga. 58 Det var de sakkunniges
bestämda övertygelse att en kraftig utveckling av den kooperativa verksamheten bland
såväl konsumenter som producenter vore
synnerligen önskvärd och ägnad att verka
reglerande på varupriserna och därigenom
också ägnad att undanröja kvardröjande
olägenheter i mellanhandssystemet.59
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Radikala förslag utan effekter
Mellanhandssakkunniges betänkande var i
flera avseenden rakt på sak och ibland skrädde man inte orden i sina formuleringar.
Bland annat säger man mer eller mindre
rent ut att varken jordbrukare eller konsumenter alla gånger förstod sitt eget bästa;
det rådde också fortfarande stor okunnighet
och många missuppfattningar om kooperationen och dess innebörd. Men även om
detta uppfattades som utmanande var det
mesta dock vid denna tid alldeles sant. Med
sina långtgående förslag hade man emellertid både förskräckt och utmanat etablissemanget och någon proposition med anledning av betänkandet kom aldrig att läggas i
riksdagen. Utredningsmännen från lantbrukssidan, främst G. Leufven och P. H.
Sjöblom, framstod i alltför hög grad som
idealistiskt inriktade kooperatörer utan tillräckligt stark förankring i det konservativa
etablissemanget, vilket - när det kom till
kritan - ännu erfordrades för att bli tagen
på allvar.
Till Mellanhandssakkunniges förtjänster
skall dock räknas att d e var före sin tid och
påtagligt mer moderna i tankegångar och
resonemang än många andra i samtiden.
Man förklarar det naturliga i konsumentkooperationens "integration bakåt" och på
samma sätt producentkooperationens "integration framåt"; de fenomenen ansågs "tillhöra kooperationens väsen". 60 Vidare var faran
för monopolvinst i ett kooperativt företag
utesluten, eftersom överskottet tillföll medlemmarna i föreningarna i förhållande till
deras resp. andel i handeln eller verksamheten.
Det föreslagna centralorganet skulle tjäna
som centrum för att sprida kunskap om kooperationen, svara för allmän information
kring verksamheten o.s.v. Brister som förelåg i jordbrukarnas föreningsväsen, exemp elvis dåligt fasthållande vid grundläggande
principer, bristande enhetlighet i stadgeutformning, "en inbillad intressemotsats konsumenter-producenter" och "missförstådda principer" skulle avhjälpas bl.a. genom obligatorisk
undervisning vid "lämpliga skolor"; dessa var
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enligt utredningen högre folkskolor, handelsskolor, folkhögskolor och lantmannaskolor. På grund av den allmän- och samhällsnytta som kooperationen och framför
allt centralorganet därmed skulle prestera i
sin kunskapsspridande verksamhet ansåg
utredningen att det vore befogat med ett
å rligt statligt bidrag på 10 000 kr till denna
del av verksamheten. Sällskapet Pellervo i
Finland åberopades som en i alla avseenden
god förebild för ett svenskt kooperativt centralorgan.61

Spets mot det konservativa synsättet
Det mer eller mindre direkta målet för dessa
ganska långtgående tankar avseende kooperativ grundskolning var givetvis det konservativa synsättet inom jordbruket, (förf. kursivering) enligt vilket man vägrade att släppa sin
uppfattning om kooperationen som en socialistisk företeelse. Att man därvid också bibehöll orationella marknadsfunktioner på
främst kött-, fläsk- och charkuteriområdena
spelade - lika litet som på spann målsområdet
- till synes ingen roll för ställningstagandet.
0. Ruin anger också i sin organisationsstudie av Kooperativa Förbundet 1960 att den
uppskattning som SAL:s direktör G. Leufven
visade för konsumentkooperationen och
dess arbete inte kunde sägas vara "en allmän
företeelse inom jordbrukarkretsar"; snarare förhöll det sig tvärtom. De konsumentkooperativa framstötarna på landsbygden möttes
sålunda ofta med kritik och misstro och
konsumentkooperationen stämplades ofta
som m askerad socialism. 62
Bland andra åtgärder som utredninge n
föreslog var att organisera och upprätthålla
"löpande statistik över jJroducentpriser", d.v.s.
vad vi i dag kallar prisnoteringar. Detta skulle enligt utredningen ske genom Socialstyrelsens försorg - trots att SAL vid denna
tid sammanställde och publicerade noteringar för olikajordbruksprodukter. Det var
naturligtvis inte comme il faut (franska =
passande, korrekt) att SAL:s egen direktör
satt som ordförande i en statlig utredning
och ställde sig bakom dylika förslag även om
kompromissandet i en utredning ibland

kan fordra jämkningar i sakfrågor. Vidare
föreslogs kommunala prisnämnder för övervakning av handelns prissättning. Hur de
sakkunniga tänkte sig de kooperativa rörelserna uppbyggda och förenade framgår av
bilaga till betänkandet samt ett därtill hörande schema över den tänkta organisationsbilden. (Bilaga XI:l)
När man tar del av denna statliga utredning och dess långtgående tankegångar slås ·
man av hur förbluffande få och obetydliga
"märkena" av den blev i verkligheten och
dessutom i den gängse historieskrivningen
trots att den kom med tungt vägande förslag
om kooperationens utbyggnad och samordning. Inte heller S. Osterman, som eljest
ägnat utrymme åt det några år senare
(1926) framlagda förslaget om en "Kooperativ Andelscentral", finner något intressant i
Mellanhandssakkunniges tankegångar. Några som både citerat och kommenterat dem
är dock professor K. F. Svärdström vid dåvarande Lantbrukshögskolan samt G. H ellström i avhandlingen om 1930-talets jordbrukspolitik."~

Nanneson inte den förste
Vad som nu behandlats och återgivits ganska
utförligt innebär- med en viss ironisk överdrift som läsaren förhoppningsvis fö rstår att det~ var L. Nanneson som "uppfann"
den svenska lantbrukskooperationen, vilket
vissa idealistiska framställningar kan ge intryck av. Det fanns många och tidigare förebilder i de flesta grannländerna och ute i
Europa. I Sverige lades grunden för eller
stommen till den svenska kooperationen
ursprungligen genom dess praktiska men i
vissa avseenden bristfälliga uppbyggnad och
funktion, främst i form av andelsmejerierna
och SLR-organisationen. lnformationsmässigt lades den moderna grunden genom den
statliga publikationen från Jordbruksdepartementet år J 903 i vilken G. Leufven
m.fl. framstående personer var medförfattare. Bilden kompletterades genom bidrag på
vägen, främst genom Wohlins utredning av
år 1914. Men den gjordes fullständig och heltäckande som modell genom Mellanhandssakkunni-

ges betänkande från år 1922 (förf. kursivering). Detta framgår klart av bilaga XI: l
"Schematisk framställning av den svenska
kooperationen" i slutet av detta kapitel.
Textbilagans innehåll och det anslutande
organisationsschemat talar här sitt alldeles
klara och oförtydbara språk. H ärom konstaterar Svärdström stillsamt:"... Marken bereddes
på detta sätt förjordbrukskooperationen somförsäljningsorganisation i större sammanhang". 64

Kooperativa Andelscentralen
G. Leufven gjorde som direktör i Lantbrukssällskapet ännu ett försök att i någon mån
knyta ihop de båda kooperativa huvudorganisa tionerna. Det var det 1926 framlagda
förslaget om den Kooperativa andelscentralen.65
Det konservativa etablissemanget i jordbruket - som i SAL nu hade fått det "opolitiska" instrument man tidigare saknat - gav
ännu en gång ett klart n~j till samarbete
med den som man ansåg "socialistiska" konsumentkooperationen. 66 Kanslirådet H.
Tigerskjöld - i egenskap av vid tillfället fungerande vice ordförande i SAL - och som
Osterman uttrycker saken "en konservativ
majoritet i SALs arbetsutskott"satte i november
1926 stopp för vidare samarbetsdiskussioner
med beskedet att "de delegerades förslag inte
föranledde någon vidare åtgärd". 6;
Uppträdandet, förmodar Ruin, borde ses
mot bakgrund av den i vida jordbrukarkretsar härskande misstron mot konsumentkooperationen, en misstro som också vädrades
offentligt i samband med diskussionerna om
Kooperativa Andelscentralen. En företrädare för centralföreningen i Örebro ställde sig
exempelvis i e tt inlägg i Svenska Lantmännens Föreningsblad särdeles tvivlande gentemot ett samarbete under enhetlig ledning
mellan alla kooperativa riktningar inom landet. Han förstod inte hur den "antikapitalistiska konsumentkooperationen" skulle
kunna intimt sammansmältas med den efter
"privatekonomiska principer" ordnade lantmannakooperationen.68 Nu var dessa slutsatser alltför långtgående i förhållande till
andemeningen med Andelscentralen. Dess
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Huco EovAall TIGERSCHIOLD (') 8fj()-19!18)
\'.lrson till cm 1arHbrukare från SOdei·ma11la11d uwu gick smdievågen och blev juri~l
efter studier i Upp;ala. H:~n lilrv ämbets•
man i clepartcmumt.en och v;u, kan~liråd
pch J,yrnchef i ccklesiastikdep:\rten,emcl
l!l0(>-20. Vicl sidan av-ämb.eosm'1n~lll;arriii·
ren var han clessu1om jordbrukare p.a gården Ö$LCr Mnll'rla i Söderrnantand. 1-{;,n oog
l!\11 iniLia(iveL till Lrunbruksveck~n och 1
dess ef'LCrföljd Svcaiges Allmänna .Lan1bruk,sälls:kap 191'i, där han ett antal ar,
fungerade som vke l)rdfö,-ande. F.n annan
sicla a\l hans mån'~idiga intttssen m han$
litterära forfattarsk.ap som bclönades med
Svenska Akademiens stora p, ts l886. T. ,.,.r
på !)it.t sätt den Siste av ""det gamla ga1'dtl"
på tramskjtlle}n plal• inomjordb,vksorgani-

Sation~rua. \1lkm m~rnif~sternd~S:i bl.a. av
hans avslag p;\ C, Le,itVfo.s .s,1marbe1Splaller med Koopenitiva l'orlmrodct lf/26.
(Svenska Män och l<vintloo: Biogrn!isk upp-$lag$bok 8s. r,50f.) ❖

vurksamhct k u nck inskränkas till att gälla
d~u övergripande k<>op.,rativa infbrmatiDnen och skolninge11; tkri behö,·cle inte a lls
innebära e n int4!gratlon av deaffiirsmässiga,
verksaml1eterna. Men i debatten tog man liU
de mesr avskräckande argume.meu.
Mot.ståndet mot cll samarbete av detta
slag uppmuntrades givetvis av den privata
l1andeln . Refe reralav Ruiu ~kJ'ev tidskriften
Köpmannc-n att Lanlbrukssållsbpets "klarsy11ta le.d.11i11g"hade hlivit slagen "medJul/s/iir,tlig blindhet", när den tog initia1ive1 till förhandlingar med den "socialis1iska lwttsumenckooperationc"l't" om skapandet av e 11

kooperaoiv LoppOl'ganisation.'" G. Lenn•(;n,
som dessförinnan både hacle föreslagit samaJ'bete1 och d«ltagit aktivt i ulfo,mningen av
dess rikLli1tjcr, tleS.t·wouerades dårme!d som
nämnL'i av siu arbetS'UtSk.o~t oc.b sin st) r•dse,
gav upp och Jä mnade: tjänsten i SAL 1928.
Han eftertriiddesa\' L. Nm,ucso.n . En inrressant su'iivan tiU förnyelse stupade dännml;
tydligen var försöken till cll nyt t samarbetstänkande i du, kouservativa jordbruks-Sve1
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,ige 31' allt au döma för Lici igr ,,ackta vid
denna tidpunkL
N,urnesons losa ts bestod i en rö!jandc
.skede i an han av den belinllig-~ id«.uino<ldlen skapade: en praktiskt an~äodba,•symes
oc h - framför allt - ett han dlh1gsprogram
för dess praktiska genom förande, ""rkligheten. Dessutom "gynnad~s" Nanneson av
d eu svårasie lågkot\junkturen sedan 1880oalaplus ,11.t h~11 som uppdr-•b"Sgiv-•re fick ett
anta.I mindre konscniativa och -om ma:n så
vill- av åskådning och övertygcJsc hindr-ande styrelseledamöter Det som känneLecl<.narle SAL:s s1yrelse vid slu tet av 1920-talet i
motsaLS till tidigare var at,t rte 11 försi ktig,
"radikaliserades"" oth all 1e<lamöte,·na1o;ivs~Lt pa,Lipolirisk hemvist, s,"i småningom al iL
klarare såg den clynamiska m~lighctcn i kooperar.jvn 111ark11adsorga11 kombinernde
med 1:11 ~tatlig politik för att lösa,de don, ini,randc p1·oblernen:jordbrnkets överproth1ktions- samt p1is• och di~u·ibt1Lio11sproblem.
Dämwd kom man ,å småningom ;lutgiltigL
au göra sig av m ed cl~ ideologiska skygg-

lappar som förhfodradc de tidigare konse,v.uiva förntr.idama alt se klan på de k1>operal.i\'a möjligheterna.
K. F. Svärds1töm anger främst två effekter
av la,ubrukeL~ nej till kooperativt samarbete.
Den ena, negac.iva, iuuebar 6ka<lc motsätt•
, ,ing-.u-, missu·o och de.h•is direkt konktLrrens
mellan konsument-- och producen tkooperarionema. 0 etta kom framför allt att bli fallet
pii. slakteri- och mtjeriom rådena mco även
inom l1andeln med fode.rmedd O<:h handelsgö<lrel. lnom KFfanns.underSLR;s mest
påfallaode sv11ghe1Speriod på I 920-talet
•~ncerade planer på att mer e ller mindre

helt ta ö1•er bl.a. supertbsfattillwrkning och
qllo handel. Om den andra nlcr positiva
anser Svärdstri)m, som därmed uppmärksammar ett vidare samman hang, att utvec.kJingen åt olika håll av producent- och konsu•
memkooperationenia Stämde 1,;\I överens
med de samtidiga gruppor ganisationssuävandena ino m samhället i övrigt.11' Vad
Svärdström därm1.;d avser torde vara den
6kade styrkan hos låcliliga organisationur
ö,,er l,uvud taget och framför allt den begynnande tramväxten av en fäckligr inriktad
jordbn.tkarorganisation.

FAKTcARtlTA XI:l
Schematisk fr.i,rnställning av den svens&a kooperationen
Mellanhandssakk:urinige- presemerade 1 sin
utredning 1922 ett förslag till ideskiss over
er, allomfäuande kol:lperat.ivt samarbdle i
s~erige. Forslager illll<trerades även med
figuren återgiven pä ~- 39l!. omfu1,tande alla
grenar av då ki[ndll kooperauva 01:g1misa]ioner. Det visade sig,,fock
en alldeles för
tidig, p<~..$eJ}terlld idealistisk lankc SO~\ ihlc

,-~r.~

heller .s enare kunnat lörvel'kllgas. .J;n -av
förslagets 11ppbovsmä11, SA:L:s dirckti:ir G.
Leufver), fi.ck efteryHtrllgare ettförsfik 111ed

den samkoapcrativa Andels<'~e1Hralt:n vid
1920-t.aleL< mitt lämna organisationen. Den
statliga utrednintien re.,ul<eradc ;tldrig I
någon proposition till rik$dagen.

SCHEMATISK.FRAM.STÅLL'NING AV D!N
SVENSKA KOOPF,RATlONEN
l)å d.e sakkunniga lletstä<les uti ...'iitt 1:>e-dlltkande !il.arkt f~.mhållit koopetationl!n sås~.lm d~•
,·crks-amtnaslb medJ<::t fö.r uodrmtöjande av mellanband$s~u:1nel$ elågenlu;ter och {i,veo hllnn~t en
monografisk framttålJuing :,tv ~v;ll k()nst.tn1entk,oopera,tioncn som för.ening'sviscnde1 lhorn jOrd•
~nik-et i avsceµde Pi liv$.ITit:.dcl.sl1andcln. dds nän.naL>e Ul\'t:tkl;,,t dcss{1~ bciydelse ofh utvc:c,;klingslirtic:!'r, a11$e ~ig de sakkunniga., for t.rn;\ende: av t;n $-a.fl'llad hild ov den S\'enska ~b-Op,crdtiuncJt uth f()r
angivandt a• d~ inom ln•medelshaodeln fc)refinrlrga kooperativn föreiagens ställniJ1g i11on1 <y,W>:1~,.
bOr.t giva en ,sc,hema~isl. tramställn..ing-av cle-11 ~v~n$ka. kooperationen och l1ava' förde.11.s101II ,1ppgjörl
l!ilagda diagram,
TiU .fötkla.iogdiirav meddela., /oljande

INLEDNING
KOfJJ>tttJlinn är. en CkOnQmisk sam••erkan i syfJ.e :atL f0r defi.a~mas.l111~hållni,(tg eJler yrke.~ut.övning
d1·lva företag, ~ars ~Vk'3stning kommer de1taganla tiil godo tfö1'hålJand_c. dll deras anlitandCi före,.

u.ge4, &oo[~ioncn uppdelas u11!

I1 Ko/tsu,ilql/~<Jl)ptmlilmn>
U. Prodt/t,>>lilooperalllih,>•

1,ll.

l(r,ditkOl)p,ir,,ti,m""

fä

t,;;,:<,;J:r/.,1~1i,,,14r1

I, J<"<#tmw1f)mpnolio~en uppclelas u11:
A1 KorttufiUilJrtSfo!!7U'n(Ut,sorn a~e au.åt-:tina m.cdlemmal' gr~om iu~QJ> Cllm egen pl·l'Rlu~tion
ansk..i.ffa och ttllh.:h1clahå1la l1V$rm=dd och andra förl>ru.kiuugsamklar.

►

B, Pr<id1Cktiamf(!n:n.fnga,, som avse·aLt.gcnoni förid.ling-av rl:\-..a ror ro,· medlemmam~ behov fram·
b,inga o,;b törsålja livsmedel och hushållsförnö(\enbc1er,
C. 8cs(t.UIJftirfttiugar. soan-av,sc au bereda medlemmarna bostäder.
0 . Kooptralivcz ,natJngodt koftföret1ingar. som hava till 11ppgiftau bereda sina medlemnrnr måltids,,
inac.kordering eller ,au servera mat .:,ch dryck.

(Å Av k011s1(mlf(Jnsfom1;,ig<HWL li.to <,t e nr..,aa ao.shu..na till KtX>f>erolttlä förbu11del. s01'n är deras. cen1rctla
parti.bandelM:>rganis;ition. Rooperalivaförbundet bedri"er dårjämtc pwduk.tivw:rksamhet i egen
margariofab,ik och l<cmisk•<cknlsk fu btil:.
1.8. l'rod1//iliQ»sfur,mingt1rna uppdelas uti:
1) Bagt.rifiirtt1ingrtt; som avse att framställa bröd odt andra bal'Ver~~
2) C/u,.,~i,teriförr.ningar, $OIU a\~ :.Hl bedriva slaku:rirörel.se eUer f-ramstålla r,.harku1.erivaror~
3) Sltqfrwriksrmningat, som avse au framsllilla skodon.
\lim prodt,1.ktion,5förenin~ åro ävenledes an~umn tUl eller .samverka med Kooj5e:1:atha Förbundet..

I.C. Bo!tad.!förenhl{""'" kunn.• 11ppdcl0$ uti:
1
A~ EgriaJit111s_((1f'tt1-&1gnr. SQDJ a~ fön._'itrvandc: och sty~kning-avjotd för uppffira:n de a\ egna hern.
B. Bfgg,oud.!fiii,nittgareller iu,op,raliM bo.,tad.,fiimungnr, som avse uppförande eller fönirv.u>de--av
hus (W::h Cön;å.Uning till medlemmar avbosta&1ägc.nht::tef dåruti.

n.

Produ«11tkoopero,rone1t uppdelas uti:

A. ~nltmmnakfJQ/Hrfi,llion. som å r ekonom tsk samverkan mellan lantmän i syfte au (öräd.la och för,,

sälja produkter avjordbmc< <>ch dess binäJ:ing-•r eller a ll anskaffa fömödenhcrl! r hårför.
8. Ha1t1vr.rluJcoo/JtYt1titm1 som är ekonQm'isk sam.ve:rkru:i mellan hantve:l'kare i ~yfte att befrämja
deras yrkesu1övni11g.
C. J\rl>e-tartk()(J/Jtmtion, sQm 5r ekonomisk -samve.rl(.-m m,eU:m arbetare i ~-yfLe at.L gemensamt utrora
e tL arbele eller driva en rörelse..

ILA. lan.trnarma.koof,trfllhmen l}ppdelas uti:
J) /riltlipsjörr.ningar; som-aV5e inköp a\1 Cöra~enhctcl' eUer fran.,s tå Unitfg av fömödcnhete.r, som
åro behövllgaJör me!lkmmarnasjordbruk.
2) Fors(lljningsjöm,Jttgar, som avse försäljnii1g med eUer utan ffitidling t1v-produku:r av 01edlemnlarnasjordbn1k .
.J) A'vtlJfor,mi ngcrr. som avse att för gemensam ~kning ansk;l.f(a c1\ eJsdj11r eller l~da, husdjursaveln.
-4) D,iJUfareningtu; som a\--se au anskaffa, maskiner, redskap elJer drivkraft för gcmt:nsamt bruk..
1

Il.i\. l) lnk6p,,fon-11mg~rna uppdela; 011:
It} Lokalj6re11ingt1r, ävco kallade lanrma.111\al'öreningar. som avse 'inköp av viktigarejordbruk.slOr•
nöd.enheter~
b,) Tvrvströfateuing<1r, ~
\Om avS,eansJ:.:Ufändeav torvs1rO från ege11 mosse och 1.01-vströfährik.
c) lh'iim1toniforcning<rr. som avse ansJ:.affandc av brån11ton1 fr-d11 egen m.OS$C.
d) Tegrll!n•l<sf"om1i11gqr, som a,,e anskaffande av byggoadsttgel och dränering,rör m,n ege, tegelbmk.
e) Ka/Jihrok,/örenfogqr, 50,n avs• auskaffunde avJorobniks· och hyggnadskalkfrån egen h l~ugn.
fl Järnhtmd}lsjöimi,ignr,~4;0m avse inköp avjämvator, ma!kiner och red~kap @rjordbhlkeur, hehov.
1.,o kalioreningarna (a) hava län.s- eller land$kapsvis samnlan.s1Uti1 sig till ttntmlfrirfni,igorellcr lamPlart.llaförbund, vilka å tcrigc::n uppgåu i Svm.$/ttd.Antmänt~,rs Riltsjörbu;idsäsom Jannn¼nnens ce11~
mda partihandelsorganis3tion.

nA 2) //orsäljning,fum1/ngtm1a uppdelas i tvänne huvudgrupper. nämligeo:
a) 'fQr.;äljoj11gsförc ningar för vegetabiliska -produkter.
b) För.;ä.ljnin~fö.renh1gar för.tnhnaliska produkter.
ll.A.2) a) Pör.slil}oing,jöm,iflgama for vegetföili,J.q, produl<1eruppdelas i:
a.) lw1t·m.annajöreni-ngarcl\er lokalförening-ar, som avse försåljni ng av sådanajortlbrok,~produl:.tcr. som ej behö\'a $ärskilt förädlas, så.som :fpannmål, frö, ttädga"r.dsprodukt1:tr o.d. DeMa
lore.n.infar .åro oftast desamrim som lokalföreningan1a. under iukö psfört.nin_garna och ingå
~som -sadana L\ti centralföreoingama oeh Svenska Lanu1\ånntns ri~fo,bund.
(,) ~,~anif6reni,igor eller andebkvamar, som. a\/$e fönnalning dler krossning av spannmål för
01<:dlemm:\mas eget behov eller fQr a\'saJo. Kvamro1•c ning-.u-ua kunna be,stå ~w bådc-proclu♦
cent~r och koosumc nter såsom mcQle.mma(i.
~) Skog,fiirsd/jnirtg:,· eUcr sdgf"or,nu1ga,;, ,om ~,-se fo,-adling "'' skog samt förSåljoi ng av , ed. tlm·
~•r eller sågat virke.
►
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d) J!,>lalisödl.4rflirtn;'ngar; som avse rörsaljnfog av matpotatis.
Sliir/ttis,fa6,iksfo,,riit1gar, som a_... förädlingavpomå.s tilbtåck~lsc eller pomtisinJ<ll och proaukiern3.$ fo1'Sä!joing. Oessa föreningar hava sammanslutit sig uti ~\renska St:ä'rkelseprodu•
<:eu1e.rn;;i,s,foreni11g.
.i) 8nit111rrifiirtnJ.11g«telJtr11ndt:lsbränne.ric:.r-.·Som a~e a,tt{ra1ti!itä11a råbtånnvin ~v po~tis, vitl>elor eller a.ndra produkter. som odlat'i av mcdh:mmarn:.t. bcssa ffireningar hava ~mm~11sluåt sig åll S\'eriges Stänn~.riidkarcförcning.
l! f\1//da<llartf"qttningaravse-Sköt.s<elav frukllråd s:u111 försäljning av fruhoch andra tråd~rclsprodukte,•, Oessa föreningar hava i nåip-a ~,h ingått uli lånsförtningarclkr ~gårclsodlarc>
fö~jn.io~sfö1·e1Ul'lgar- och .sa.mver.ka med Sverige, Pomologi'ska förening, som verkar för
fhfkch.andt1i1s ordna11dc.
f)

/,) Fri!odlareforeningm; som avse t;dling; behandling_ or,b försåljl\brg a,, !kcrvåxtfrlh ,xh Qrofaua

anting~n helt l~n e·ncrl:andskap o(h en lc:ikal on.
/) J;iiw,flm'yom,i,,gar, somaweodlingavlin och d=b<:handliog\lti egen liol>e1·p<1ning"!nstllh,
Dessa föi·cnlnp· hava bildaLSverige Fröodl.trförbund.
J) HtnrsliJjdsjll)vr,,fngar; ,s om avse åUYel'kning och föesäljning av he'mstOjdsalste1 anllnge.a av
vegetabilis.ka pn)d\t~tcr s5sQ(TI lin, bomull, tr-l ,;!ler pek av a11hnali$h rfo<:lul\ttr~åsom ull,
båro-.d.

U.A.2) b) for,öJin111g,f'ur.1iinga,-/,or animaliska prod\lhctuppde.las uti:
4) .A1t:JerijömttlrgoreUt r andelsmcjerler, 's,o m a\'tt försäljning av mjölk e ller fö.rårlling-u1i <;gel
intjeri av mjölk odj fö1·s äljulogav därav-frmnst3Uda produkter s..'\.Som smör, osto,d. Dessa
föreningat hava a,~ o rcer sa.mmaosluti_t~ig tUI:
it..t) 0;:11tr.1l111t:j<t1·U'61·e1\inpr eller mj6lk.(Ors.ä.Jjn'ingsföre1lin•g-dr.
bb) Smörc~portföreoing-,u.
cc:) ©stförs..\Uningsförening;.r.

d_!I) Mjf>lkprodua,·ntcör~ningar.
I>) A.ggl:reuarellcr äggf01'så1Jnin~förcning-.t'.r, som avse uppsamling, stämpling och fö-r:55.Jjn:iog
av ~gg. Dessa föreningadla'/3 å vissa oner sa.uunans-lntiL sig till äggcxpor,tför~riingar eller

åggcenu-alföre1tlt1g31'.
c) Sl{)klffljmt1ing111; :som aY"$t s laktJ1ing a\1 .sVln, m3tkrt:au.11· (:)ch rlr samt för:s!iijning ;w d~rav
frarosd\J.ld• produkter.
d) Kre(ltU.rff"rmäU11ing,sfartni11gar, som avse au försälj~.le\!a'J'lde $laktc!jl.lr eltcr·a\1els~ju.t,
e) fi'isA:friforenittgar, som a..---st au ffir$:ålja fisk för gC111enson11 r-~r\ih~. Lokala fi!"kt·rimrcoinffu'

kunna sarumaosluta.sig iilt ce;;ntraJa •fisk:eri(ören)ngnn
Tf.A. 3) ll11elsfo'l11ingam1>•11ppcl<'la.. uti:
a) liiistavelsfiirtui'r,gar.
b) Ni'ilbtJSkapsrftJr.l,$jiil'erringat.
c) Syi>1m~l.$JQm1ingm;
d) F4tiw,4cfonmh>gar.
c) C.·1~onmi11gar.
0 I'jä,lerjä,welsforer<rt1gat
g) Biodlarrjörmfnga,:.

ILA. 4) Drifljöreningarna uppdela, uti:
.
a) I\faskin-(-llcr rtdslrapsforeni11gorför4'n.s~ffärrdc av trOstw:rlc.. swoktOSS, mC>\9T o.rl.
b) E:.lf/<triilia distrihut!onsjöm,ingat for anfaggning av ledningsnå, i syfte att dis,iibuera elcktri,1<

0)1<,gi,
III. Kredl~
A.

/ngQrkunna uppdelas utl:

sp"'ua"k""

B. HJP(>ttksfarenfngor•mcd deras sammanslum1ng Sve1igcs Allmänna h)rpoLeJ<$bank..
C. J qrd!Jrukwmor med dc-r ns s:unmMsluml,w,r C<:mral~a$$or (örjQrdl,ra]tskn,diL
lV.

Eörså.kr1ngsföl'eningareller()mscs1diID' fön.5kringsbolag-SÅ~nn de i :- tlhnånhetbenåmn:u. e c:·aro:

A. Livfrirfi/Jlfin~jört11ir•,gilr.
B. Q1at,d:fo,w<rii1gsfornri•1ga,,
O. 01'Jd<,<.[qll<- '111.jl. jönäkring,_/iimlillg•r.
D. KreolufJjö,..iJkrnigsforenfng"r.
E. Ho,lj'ö,,å/rringsjäreningar.
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Sammanfattning, resultat och slutsatser

Studiens huvudresultat
Den översiktliga studiens resultat av den
tidiga föreningsutvecklingen i Sverige kan
sammanfattas i tre avseenden: dels en saksammanfattning i ett antal punkter, dels som
en summering av resultaten av de siffermässiga beräkningarna. Som en tredje del i sammanfattningen kan med utgångspunkt från
H.Juhlin Dannfelts översikt av utredningen
1922 en mer övergripande och kvalitativ
bedömning göras. Den första delen i den
närmaste texten avser inledningsvis den
äldre perioden 1830- 1890 för att därefter i
huvudsak avse den senare perioden 18901930. Av de redovisade föreningarna är ett
antal relativt välkända, medan andra är bristfälligt omskrivna och vissa helt okända. Inte
heller är utve cklingsförloppen från 1860-,
70- och 80-talen hittills tillräckligt väl kartlagda. Det genomförda arbetet innebär således inte någon fullständig genomgång av
den historiska utvecklingen utan får betraktas som ett försök av översiktlig karaktär som
må fullföljas genom mer grundliga studier
för samtliga län och föreningstyper.

De tidiga fareningsformerna
Ett visst ytligt samband kan iakttagas mellan
de gamla samarbetsformerna byalag och
sockenmagasin och nyare former av tidig
kooperativ samverkan i form av mejeri- och
inköpsföreningar. Särskilt syns detta vara
fallet från Dalarna och norrut medan sådana tendenser inte på samma tydliga sätt
kan noteras i södra och melle rsta Sverige.

Ett ytterligare systematiskt studium av detta
samband syns dock vara erforderligt för att
kunna dra säkrare slutsatser. Att ett sådant
samband funnits mellan den gamla brandstoden och nyare försäkringsformer har dock
länge varit känt och erkänt. Nyare former av
försäkringsinrättningar utöver brandstodsbolag och -föreningar var kreatursförsäkringar,
hagelskadeförsäkringar och hästförsäkringar.
Husdjursförsäkringarna sammanfördes genom Skandinaviska KreatursförsäkringsAktiebolaget på 1890-talet till stor del under
detta företag; trots detta tillväxte dock de
många små bygdebolagen starkt i antal
under perioden fram till 1930. Denna senare utveckling har inte heller studerats närmare i detta sammanhang.
Av hushållningssällskapen (26 st) tillkom
ett fåtal på frivillig basis 1792-1811; övriga i
huvudsak mellan 1811 och 1820 och två
omkring 1850. Sällskapen kom ur denna
synpunkt att bli halvstatliga agrara paraplyorganisationer under vars hägn nära nog
hela lantbrukets föreningsväsen tillkommit
och understötts. Hushållningsgillena eller
motsvarande lokala HS-former byggdes ut
som mer lokalt fungerande organ för sällskapen från 1840-och 50-talen och framåt.
Storlantbrukare i olika delar av landet
sökte tidigt lösa sociala problem som fattigförsörjning och andra sociala behov, genom
olika former av socialfareningsbildning. Under
perioden 1830-90 tillkom sålunda arbetsinrättningar, pupillkassor och husbondeföreningar samt livränte- och kapitalförsäk393

ringsanstalter. Den drivande kraften var
dock i huvudsak intresset att söka tillgodose
dessa behov me d minsta möjliga e konomiska insats.
Initiativ till allmä nnyttiga associationsformer i form av sparbanker, p rivatbanker och
provincialbankertogs ofta av landshövdingar
m.fl. eller stö ddes av dessa, varav i varje fall
initiativ till de förstnämnda till stor del kanaliserades genom hushållningssällskapen.
Vissa släktdrag kan noteras mellan sparbanksform e r och kooperativa föreningar,
framför allt i form av självhjälpsmomenlet och
(den ursprungliga) inriktningen på ekonomiskt SV'aga gmpper. Sparbankerna var e n av
j o rdbrukarsamhällets viktiga kreditformer
me n kunde aldrig fullt ut tillgodose j o rdbrukarnas kreditbehov.
De tidigas te agrarkooperativa och andra
samve rkansform erna var hypoteks- och produktionsföreningar - de senare med reno dlat
ag rar inriktning i form av tjur- och hingstföreningar - vilka bö rjade dyka upp redan
på 1830- och 40-talen. Information om hypoteksbanker förekom redan under 1810- 20talen.
Olika tidiga teknik- och specialföreningsformer var trädgårdsföreningar och -sällska p ,
fröodlarföreningar, biodlarföreningar, torvströ- och bränntorvföreningar, skolföreningar eller -bolag för driften av lantbruks- och
folkhögskolor, ideella lantmannaföreningar
och lantbruksklubbar, lokala inkö ps- och
varuanskaffningsföreningar samt tröskverksoch eldisuibutionsföreningar, slöjdfören ingar m.fl . Flera av dessa före ningsformer gick
tillba ka på m ångsyssleriet och be hovet av
ko mple ttera nde försörjningskällo r i jordbrukssamhället. Vissa av d e näm nda får
hä nföras till d e t tidiga skede t och utgör
förformer till senare tiders mer utvecklade
organisatio ner; huvuddelen hö r dock hemma under perioden 1890-1930.

Informationsspridningsperioden 18601890
lnformationss/mdningen på mejeriområdet 186090 gällde i första hand by-, sochen- och distriktsmejerier, ofta under be teckningen gemensam-
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ma, vilket ibland var ett slags täcknamn fö r
före ningsformen . Den första kooperativa
informatione n riktad dire kt mot svenska
bönder utgick från schweiziska kooperativa
ostmejerier, som omskrevs i Västmanlands
och Öste rgötlands läns hushållningssällskaps tidskrifter 1859 och 1860, i direkt öve rsättning från en förlaga i en schweizisk skrift.
1 motsats därtill var informationen om inköpsföreningar både sen och sällsynt fram
till 1900 trots de nya produktio nsmedlens tillkomst redan under 1870-tale t elle r tidigare .
Pe riod e n 1860-90 var a llmänt en informations-, utvecklings- och försöksperiod för
mindre meje rier i kooperativ fo rm i vilke n
diskussionen om m ejeriformerna i olika tidskrifter och vid lo kala och regio na la såväl
som allmänna lantbruksmö ten ofta återkom. I verkligheten var dock 1860-talet herrgårdsmejeriernas årtio nde liksom 1870- och
80-talen var uppköps- och bolagsmejeriernas.
Sistnämnda å rtionde n va r också gen ombrottstide n för m er indusuiella driftsformer,
då separatorn och centrifugen m.fl. maskinella hjälpmedel he lt revolutionerade mjölkhante1ingen från hantve rksmässig till industriell drift.
Bymejerier på kooperativ grund tillkom
unde r slutet av 1860- och bö1ja n av 1970tale n , då statskonsule nten Fr. Cederborg h
medve rkade dels i Västerbotte n (Hössjö
m.fl.) , dels i Jämtland (Mörsil m.fl.) med att
utveckla och implemente ra sådana. Mejeriko nsulenten P. Rundgren fullföljde detta
arbe te iJ ämtland under 1880-talet. Sto rjordbruka re talade dock ofta emot s.k. gemensamhe tsmejerier me d hä nvisning främst till
att de inte kunde åstadkomma samma kvalitet som herrgårdsmejerie rna; de unde rstöddes i denna kritik e n tid av professor Hj.
Nathorst, Alnarp.
Naturliga utvecklingshinder för e tt snabbt
genombrott för kooperativa mejerier i Sydoch Mellan-Sverige var främst de n befintliga
m ejeristruktu ren , att det tog tid för jordbrukarn a att tilläg na sig d e nya kunskaperna
och att de tsamma gällde driftsleda rna fö r
den nya företagsformen ; mej e1iföreståndare
som samtidigt behärskade den nya mejer i-

tekniken och den kooperativa driftsformen
"växte inte på trän"; det senare var dock i
huvudsak en utbildnings- och styrelsefråga.
Under 1880-talet började dockföreningsinitiativ på mejeriområdet efterlysas i tidskriftsdebatten samtidigt som de gamla driftsformerna inom privatmejerierna ifrågasattes,
eftersom flera brister efter hand framträdde
i verksamheten. I Tidskrift för Landtmän
kom ett antal kritiska röster till uttryck, som
bl.a. frågade varför inte samma utveckling
som i Danmark kom till stånd i Sverige. Samtidigt svänger också de s.k. "etablerade auk-

toriteterna", som förut varit tveksamma och
försiktiga, och förordar som professor H.
Winberg, Alnarp, ett "kraftigt samarbete" inom
flera områden.
Ifråga om varuanskaffnings- och inköpsfdreningar händer inget liknande trots att främst
handelsgödsel börjat göra allmännare insteg
i produktionen redan från 1870-talet. Föredragshållaren dr. J. Lefflers föredrag om
bl.a. inköps- och kreditföreningar vid det allmänna lantbruksmötet 1886 ignoreras. Det
påfallande är att det är ute på lokalplanet i
vissa län som initiativ till lokala lantmanna-
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Värmland var ett av de län
där den mest effektiva medlernsrekryteringen till lantmannaföreningarna genomfördes på tidigt stadium.
Kartan anger situationen
den 1 juni 1915 med totalt
101 föreningar. (Efter Värmlands läns lantmannaföreningars Centralförening
1915).
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eller inköpsföreningar tas; storjordbrukarna
var ofta passiva. von Knemers varuanskaffningsbolag som fristående associationsform
1850 är en i stort sett isolerad händelse ända
fram till 1880-talet.
1880-talet var spannmålskrisens år tionde
men det är påtagligt att kooperation inte
sågs som ett medel och instrument att motverka och lindra effekterna av krisen; 1880talskrisen återspeglas inte i föreningsutvecklingen
(förf. kursivering). Ett visst motstånd mot
kooperation framskymtar efter hand i konservativa kretsar på grund av kooperationens föregivet "socialistiska karaktär", vilket
får sitt uttryck främst i von Engeströms resonemang 1896, som dessutom feltolkas, samt
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Kartan över Gotland ger
också en koncentrerad bild
av lantmanna- eller inköpsföreningarnas utbredning
över ön där även centralmagasinen anges. Bilden
återger läget 1935 med
sammanlagt 102 lokalföreningar. (Efter Gotländska
Landtmännens Centralförening 1906-36).

i motståndet mot kooperativt samarbete
med KF ända fram till mitten av 1920-talet.
Detta bidrog till en fördröjd utveckling i
Sverige med 30-40 år jämfört med exempelvis Tyskland.
Exporten av smör kulminerar vid mitten
av 1890-talet, då smör näst efterjärn och trävaror värdemässigt är den främsta sven ska
exportprodukten. Exportframgångarna uppnås i stort sett utan medverkan av andelssystemet. Därefter ökar den inhemska konsumtionen och exporten avtar med vissa avbrott
då den är mer omfattande. Situationen för
jordbruksnäringen i sin helhet fram till
1930--talet förändras genom framstegen prod uktionsmässigt och att överskott av olika

jordbruksprodukter uppstår på den inhemska marknaden, något som i 1930-talets början starkt påverkas av den akuta jordbrukskrisen.

Föreningsbildningsperioden 1890-1930
Föreningsspridningen 1890-1930 mäts i
antal,et lokala fåreningar och antalet medl,emmar
(medlemskap) i dessa för de fyra huvudgrupper för vilka siffermässigt material föreligger: mejeriföreningar, produktionsföreningar,
inköpsföreningar samt för jämförelsens skull
hushållningssällskapen. Antalet medlemmar
sätts i relation till antalet brukningsenheter
över 2 ha utom för inköps- och fjäderfäföreningar för vilka totalantalet brukningsenheter används.
Andelsmejerierna får ett försiktigt genombrott
under 1890-tawt (förf. kursivering); en illustration till detta är de jätteskyltar om "Arbetande andelsmejerier" med full mejeriutrustning som förekom vid de allmänna
lantbruksmötena; 1890 fanns dock endast
73 andelsmejerier med ca 38 500 leverantörer eller knappt 15 procent av samtliga innehavare av brukningsenheter över 2 ha detta
år. Snabb föreningsbildning förekom fram
mot 1910-15 som dock bromsades av första
världskriget. 1930 är antalet andelsmejerier
715 (= 45 procent av samtliga) med ca
101 000 leverantörer motsvarande 33 procent, medan invägningen utgör 71 procent
av till m ejerier levererad mjölk. Detta representerar dock endast en fjärdedel av samtliga jordbrukare och in te fullt hälften av landets saluöverskott av mjölk.
Utöver andelsmejerier tillkommer från
slutet av 1890- och fram mot 1915- 20 främst
inköpsföreningar och produktionsföreningar.
Den mest intensiva föreningsbildningsperioden förekommer 1900- 15 med (delvisa)
avbrott/ nedgångar under första världskriget.
Dessutom sker en tämligen stark framväxt av
olika specialodlarfåreningar, såsom betodlare-,
fruktodlare- och biodlareföreningar m.fl.;
de förra främst i Skåne.
Däremot fördröjs framväxten av ett fungerande kooperativt spar- och kreditkassesystem
för jordbrukare i Sverige från mitten av

1800-talet i stort sett fram till 1930-talet. Storjordbrukarna förstod ingenting av F. A. Raiffeisens grundtanke att de mest resurssvaga
genom kooperativa sparformer (självhjälp)
skulle skaffa sig de bristande ekonomiska
resurserna. Direkt motargume ntation mot
mindre jordbrukares kreditförsörjning förekom med argument som "bönderna är redan
alltför djupt nedsänkta i skuld ... "Förhållandet
resulterade i kortfristiga och ofta osunda
kreditförhållanden för många bönder.
Liknande blir utvecklingen på spannmålsområdet inom vilket SLR inte tar sig an
uppgiften att lösa lagerhusbehovet trots den
omfattande spannmålsodlingen främst i södra och mellersta Sveriges slättbygder; spannmålsområdet framstår länge som ett försummat område. Behove t av lagerhusen blir i
stället delvis sent tillgodosett genom statliga
sådana, beslutade främst under första världskrigets försörjningskris och byggda fram
under 1920- och 30-talen. Att bevilja statliga
lån till byggandet av spannmålslagerhus
kallades i Sveriges riksdag ända till 1915-16
för statssocialism.
SLR:s ledning satsade i stället under sin
första tid på att bekämpa kalisyndikatets och
fosfatindustrins försäljningskarteller och
lämnade i stort sett spannmålsfrågan därhän. Undantag i viss mån var centralföreningarna främst i Södermanland, Östergötland och Skåne samt Skaraborgs län.
Statsmakten efterlyste en kooperativ lagerhusrörelse och från kylhus- och lagerhuskommitten uttalades att "det ansetts som ett
statsintresse att befrämja den lagerhusrörelse, som
haft lantmannakooperativ natur .. . "
SLR:s engagemang under världskriget kom i
stället att inrymma följande:
• 1916 Svenska Lantmännens rederi AB
• 1917 AB Svenska Lantmännens Bank
• 1917 AB Malmö valskvarn (samtliga
aktier)
• 1918 Svenska Lantmännens Fastighets AB
• i AB Lantmannaförbundet i Gävle: Redskaps bolag, kolonialvarubolag med pudrettfabrik, stor svingård m ed slakteri och
charkuteri samt agentur för T-Forden i
Sverige.
I
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För dessa engagemang saknade SLR (och
Gävlebolaget) den ekonomiska och finansiella ställning och konsolidering som krävdes. De låg också i flera fall helt eller delvis
utanför de egentliga primära intresseområdena för svenska (små)jordbrukare; mest
påfallande är agenturen för T-forden. I övrigt gällde detta främst Lantmannabankens
placering av p engar i några dåliga industriföretag, vilket föranledde kritik från bankinspektionen, samt AB Lantmannaförbundets satsningar på dotterföretag.
De vidlyftiga SLR-engagemangen resulterade i efterkrigskrisen i början av 1920-talet
i konkurser, likvidationer och rekonstruktio-

D Tjurföreningar

0 Kontrollföreningar

Tjur- och lwnfrolljöreningarna i Uppsala län. På
kartan har båda Jöreningstyperna sammanförts på
samma bild, vilken visar situationen vid 1914 års
slut. (Uppsala läns HS 1815- 1915, del 2)
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ner för både riksförbundet, dotterbolag och
flertalet centralföreningar. Staten medverkade därvid i en sanering av SLR:s ekonomi
och genom att överta bankverksamheten
genom en statlig bank,Jordbmkarbanken. I
en kritisk granskning av SLR:s engagemang
i Lantmannen 1923 sägs på tal om fastighetsbolaget att " ... särskilt det senare måste anses
såsom foreningsrörelsen alldeles ovidkommande".
Om Gävle-bolagen blir omdömet: "Dessa tre
Gävleföretag hava varit såväl bankens som Riksförbundets olycka". Dessutom anser skribenten
att de verkställande direktörerna i banken
"... inte varit vuxna sin uppgift".
Sammantaget blir slutsatserna för SLRledningens handlande under krigsko~junkturen att de genom att ryckas med i spekulationsekonomin med otillräcklig finansiell
konsolidering och bristande ekonomisk stabilitet äventyrade och också till stor del spolierade den imponerande lokala medlemspotential (förf. kursivering) som kom till uttryck i
vissa delar av landet. Medlemssiffran knappt
85 000 (84 726) 1920 är 1930 nere i 25 275
(enligt Lantbrukskalendern ca 41 900). KF
h ade vid samma tid (enligt Ruin) ungefär
dubbelt så många lantbrukare som medlemmar (50 000-55 000). De länsvisa anslutningssiffrorna 1920 ligger i tio län medlemsmässigt över 20 procent av totala antalet
brukningsenheter (be), som är genomsnittet för landet(= 19,8 procent). De främsta
länen var Halland (8 335 medl. = 59,1 procent) och Göteborgs- och Bohuslän (9 226
med!. = 57,8 procent). Andra imponerande
siffror gäller för Skånelänen (12 012 medl. =
26,1 procent) , Värmland (10 775 m edl. =
36,1 procent) och Kopparberg/ Gävleborg
(12 051 med!.= 29,3 procent). 1915 var anslutningen i enbart Gävleborgs län 5 099
med!. = 45,4 procent.
Produktionsföreningama omfattar 1930 totalt ca 101 600 medlemskap i ca 5 100 lokala tjur-, kontroll-, hästavels-, svinavels- och
fåravelsföreningar. Siffran totalt motsvarar
ungefär 30 procent av den egentliga lantbrukarkåren; innebörden av siffrorna påverkas självfallet av en viss dubbelräkning på
grund av medlemskap i flera föreningar,

främst tjur- och kontrollföreningar. Tjurföreningarna ligger 1930 högst med ca 2 185
föreningar och 40 450 medlemmar följda av
kontrollföreningar till ett antal av 1 220 med
15 890 medlemmar (= kobesättningar) och
svinavelsföreningar 1 130 med 23 750 medlemmar.
Produktio nsföreningarna kommer under
p erioden 1900-1930 att in ta en tämlige n
stark position i effektiviseringsarbetet inom
animalieproduktionen och tille rkänns bl.a.
obligatorisk medverkan vid utformningen av
reglerna för boskapsutställningar vid lantbruksmöten och premieringar av djur; produktionsforeningarna blir en påtaglig effektiviseringsfaktor (förf. kursivering).
En jämförelse med hushållningssällskapen
visar att dessa alltjämt 1930 är den numerärt
största jordbrukarorganisationen med ca
124 260 medlemmar i de 26 sällskapen med
378 hushållsgillen eller motsvarand e lokala
organ. Medlemssiffran motsvarar 29 procents anslutning räknat på be över 2 ha.
Övriga mindre anskaffningsföreningar är
följande: torvströ- och bränntorvföreningar
(högsta antal medlemmar 17 700 år 1920),
egnahemsföreningar (2 070 medlemmar år
1925, ofullständiga siffror), elföreningar
(totalt antal föreningar 2 430 år 1938- 40;
kan ej renodlas yrkesm ässigt), jordbrukskassor (antal medlemmar 18 970 år 1930)
och hypoteksföreningar (högsta a nta l utestående lån 76 330 år 1890 och 1900; 1930 =
57 260).
Bland avsättningsföreningar utöver andelsmejerier år 1930 förekommer främst följande:
Förening

Föreningar Medlemmar

Äggförsäljningsföreningar
Slakteriföreningar
Kvarn- och lagerhusföreningar (för spannmål)
Skogsägareföreningar

690
25

16 400
49 870

16
15

7 130

10 000

Dessa fö reningar anges i sammanhangen
endast för översiktens och ( den relativa)
fullständighetens skull; d eras huvudsakliga
utvecklingstid ligger efter den tidsperiod
som här behandlas.

Specialodlareföreningar tillkommer relativt
tidigt, från 1890-talets sista år och framåt för
att i flera fall kulminera under 1940- och 50talen. De bygger ofta på specialbetingelser
som intresse, tradition och kunskap,jordmån och klimat m .m. De kännetecknas av
att de är allroundorganisationer som svarar
för kunskapsförmedling och rådgivning,
anskaffar förnödenheter, ger service i odlingsfrågo r och arbetsmetodik, tillhandahåller specialutbildad personal eller maskiner
för vissa arbetsmoment, förhandlar oftast
om pris och villkor för produktionen samt
svarar ofta för marknadsföring och avsättning.

Antal specialföreningar och medlemmar
1930:
Grupp 1.
Vegeta bilieodlare

Föreningar

Betodlareföreningar
Fröodlareföreningar
Linodlareföreningar
Bränneriföreningar/ fabriker
Stärkelseföreningar/ fabriker
Potatisodlareföreningar
Fruktodlareföreningar*
Summa

Medlemmar

okäm15 000-20 000
2 030
85
85
110
124
1 500
216
okänt
589
26 000
44 830

*) I Jruktodlarfareningarna ökar medlemsantalet fram till
I 935 till 5 5 500 medlemmar

Grupp 2.
Animalieproducenter

Föreningar

Biodlareföreningar
Kaninavelsföreningar
Räv/pälsdjursuppfödareföreningar
Getavelsföreningar
Summa

Medlemmar

507
23

10 770
2 270

21
1
552

1050
50
14 140

Grupp 3.
Yrkesutövarorganisationer Föreningar Medlemmar
Stockholms Gartnersällskap
Sveriges Pomologiska förening
Sveriges Handelträdgårdsmästareförbund
Summa

210
1 365
855
2 430

Betodiarorganisationen är - trots sin ekonomiska u.p.a.-beteckning - landets första fackligt/ näringspolitiska organisation som 192 6
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iscensätter den första fackliga stridsåtgärden
i form av odlingsinställelse av sockerbetor.
Lantbruksklubbama uppnår aldrig någon
stor omfattning; de är starkast omkring 1930
med knappt 10 000 medlemmar; de är också dåligt kartlagda liksom den eventuella
förekomsten av ideella lantmannaföreningar
utan invalsbegränsningar. Inköpsföreningarna fungerar också under en övergångstid i
viss utsträckning som informationsorgan.

Om spridningsgrad och
föreningstäthet 1890- 1930
En total siffermässig summering av antalet
medlemskap och procentuella andelar i de
olika föreningarna är varken möjlig eller
meningsfull på grund av föreningarnas olika
karaktär och växlande tillkomst, på grund av
att de i någon mån behandlats olika samt att
vissa/många föreningsintresserade lantbrukare säkerligen var medlemmar i flera
föreningar. De använda måtten för före ningsbildning och antalet medlemmar samt
frekvensen i procent av antalet brukningsenheter rymmer också som redan påpekats
en viss trubbighet.

Bestämning av föreningstäthet
Genom en enkel poängberäkning kan dock
en platsbestämning av länen ifråga om föreningstäthet göras efter hur länen i de olika
huvudgrupper, vilka i framställningen ägnats

den mer ingående granskningen, placerar
sig in hördes och även byter placering under
perioden. Därvid har förfarits så att varje län
åsatts en platssiffra efter procenttalen för
anslutningen till resp. mejeriföreningar, produktionsföreningar, inköpsföreningar och hushållningssällskap. Platssiffran har sedan lagts
till grund för poängsättning inom varje för'"
eningsgrupp på så sätt att platssiffra 1 åsatts
24 poäng(= antalet län) o .s.v. i fallande skala. Därefter har poängsiffrorna sammanräknats. Den möjliga maximipoängen blir följaktligen 96 för de fyra föreningsgrupperna
tillsammans.
Tabell XIl:l utgör ett sammandrag (från
grundtabell XII: 1) avseende de främsta
länen vid de tre tidpunkterna 1910, 1920
och 1930. Siffrorna i tabellen avser följande:
första siffran i kolumn "Plats 1910" är placeringen i nummerordning 1910, den andra
i samma kolumn den genomsnittliga platssiffran för de fyra föreningsgrupperna detta år och den tredje i kolumn "Poäng" det
sammanräknade antalet poäng resp. år.
Redovisningen enligt den använda metoden
har genomförts trots att siffrorna för inköpsföreningarna i synnerhet för 1930 är bristfälliga med totala bortfall för ett antal län.
Det är påfallande att de i tabell XII: 1 angivna länen med ett par undantag återkommer i olika framskjutna placeringar för alla
de tre tidpunkterna 1910, 1920 och 1930.
Norrbotten utgör främsta föreningslänet

Tabell XII:l. Platssiffror och poäng för de 12 mest föreningstäta länen 1910, 1920 och 1930.

Län

Plats 1910 Poäng 1910

Plats 1920 Poäng 1920

Norrbotten
Malmöhus
Kopparberg
Södermanland
Halland
Kris tianstad
Gotland
Västernorrl.
Östergötland
Gävleborg
Kalmar
Blekinge

01-04
02-5,5
03-6,5
04-6,75
05-7,5
06-8,75
07-9,75
08-10,5
09-10,75
10- 10,75
13,25
l 2,5

04-06
01-4,75
05-6,25
08-9,5
02-5,25
06-08
03-06
14,24
09-10,25
10-11
11-11,25
06-08

84
78
74
73
70
65
61
58
57
57
47
49

Källa: Grundtabell XII· I och övriga grundtabeller i tabellbilagan.
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71
73
75
70
80
68
76
34
59
56
38
43

Plats 1930 Poäng 1930
06-0,75
01-4,75
11-12,25
05-6,25
04-5,75
08-8,25
02-5,25
14,25
09-9,5
17,25
03-5,5
06-6,75

72
72
69
67
77
58
71
33
59
32
77
48

1910 (84 poäng och genomsnittlig platssiffra

= 4) men intar en mindre stark placering
1920 och 1930; poängtalen sjunker också
med den vikande tendensen i placeringen.
Malmöhus intar därefter förstaplaceringen
och håller den fortsättningsvis. Därefter
följer Kopparbergs län 1910 men detta län
kan inte liksom Västernorrland och Gävleborg platsa bland de främsta i fortsättninge n. Däre fter intar Gotland och Kalmar påfallande starka placeringar med resp. andra
och tredje platsen 1930; det senare länet gör
en remarkabel framryckning från 1920 till
den senare tidpunkten. Södermanland visar
liksom Kopparberg och Norrbotten också
en sjunkande tendens fram mot 1930 men
stan nar i ett stabilt mellanläge 1920 och
1930. H alland liksom Kalmar och Blekinge
(som faller utanför d e tio främsta 1910)
uppvisar i huvudsak motsatt eller stigande
tendens.

Malmöhus - främsta Jöreningslänet
fram till 1930
Med denna beräkningsmetod blir resultatet
att Malmöhus sammantaget.framstår som det mest
fareningstäta länet i landet med poängmässig
placering 2 år 1910 och förstaplaceringar
både 1920 och 1930, de lägsta genomsnittliga platssiffrorna och re lativt höga poängsiffror på 73 och 72 dessa år. Malmöhus intar
positionen främst på grund av den höga
anslutningen till mejeri-, kontroll- och tjurföreningar; totalt bortfall av inköpsföreningama 1930 på grund av bristande uppgifter
ändrar inte förhållandet. Halland gör ett
påfallande starkt avan cemang fram till 1920
men viker något till 1930. Genomgående ligger glesbygds- och skogsläne nJönköping/
Kronoberg, Älvsborg/ Värmland, Skaraborg/
Örebro och Västernorrlands län sämst till
ifråga om föreningstäthet fram mot 1930.
Värmland uppvisar ett undantag avsee nde
inköpsföreningarna 1920 med placering 3
(framgår av grund tabell XIl:l).
Skaraborg borde som framstående jordbrukslän ha haft en bättre placering men
där torde tröghe ten och konservatismen ha
varit d e mest bromsande fakto rerna under

hela den aktuella perioden. Ingenstans återspeglas någon tendens till framslguten ställning på grund av att länet var ett av de första
med tidiga inköpsföreningar resp. en bildad
centralförening; dessa utgjorde som belysts
i framställningen enstaka undantag på grund
av släktinfluens och enskilda personers kunskap och initia tiv. Även Kristianstad och
Östergötland placerar sig som framgår på en
blygsam nivå. En beräkning av detta slag får
dock tas med all den reservation som betingas av briste rna i sifferma te rialet och förfarandet: risken för dubbelräkning, sammanställningen omfattar inte samtliga föreningstyper, de bristfälliga SLR-siffrorna o.s.v. Den
får tas som indikationer på hur föreningsspridningen resp. -täthete n såg ut vid de
aktue lla tidpunkterna och inte som några
he lt obestridliga fakta.

Allmänna tendenser 18301930 enligt I-ijD
Om vi vill h a en mer övergripande och kvalitativt/ ideologiskt betonad utgångspunkt
för att bedöma d e större och långsiktigare
tendenserna i den kooperativa föreningsutvecklingen under den studerade perioden
kan vi också utgå från H. Juhlin Da nnfelts
listning av olika tendenser, svaghe ter och
förhållanden som han såg dem i sin utredning vid 1920-talets början. Han gör i sin
kommentar till den siffermässiga redovisningen en ganska detaljerad och synpunktsrik genomgång och tar i huvudsak upp tre
områden under vilka i det följande listats ett
drygt 35-tal faktorer. Samtliga uppgifter härrör från HJD:s utredning "Landtmannakooperationen i Sverige" från 1922, avsnittet
"Sammanfattande översikt" med följande
gruppinde lning:
• Föreningstäthet och därpå inverkande
fakto re r inbegripet hinder för och svaghe ter i föreningsutvecklingen
• Gyn nsamma syfte n och effekter av kooperation för de n e nskilde bonden och hans
gård; vi kallar dem här mikroeffekter
• Gynnsamma syften och effekter av kooperation för j ordbruket som näring och för
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samhälle t, med motsvarande be teckning
makroeffekter.

Föreningstäthet och hinder för
förenings bildning
Mot HJD:s kva lite tsmässiga fakta oc h synpunkter kan ställas de intryck, resulta t och
fö ljdeffekte r som vi i de n geno mfö rda studien kunnat urskilja för de n studerade perioden; d å sett m ed d e ögon so m gäller vid
2000-tale ts ingång men avseende situatione n vid 1920-tale ts börj an och fram mot
1930-tale t. Förutsättningen är då att detta
kan ske utan "kronologiskt öve rsitteri" och
utan allt för m ycke t av te ndentiös "bedö mning med facit i hand". När det gälle r faktorer som påve rkar förenings tätheten gör H. Juhli n Dannfelt en listning av grundläggande
faktorer som inte bara h ar sitt intresse utan
alltjämt i viss utsträckning for tfarande gäller
so m mer elle r mindre faktiska förhå lla nden.
Dessa är:

Sammanställning XII: 1. Föreningstäthet
och hinderfar fareningsbildning enligt HJD
1. Bra e lle r dåligt j o rdbruksområd e (sydeller mellansvenska/ norrländska förhålla nden , slättbygd/ skogsbygd , småbruk/
storbruk o.s.v.); sydligt eller n ordligt
läge med olika klimatiska förutsättningar
2. "Den orlliga isoleringen" på grund av långa
avstånd och gles befolkning påve rkade
transpo rtfö rhålla nden och försvårade
kontakte r och föreningsbildning
3. "Landtmannens lynnesart "; konservatismen och tröghete n , självständighe ten
och o ben äge nhete n att lå ta a ndra p åverka göranden och låtande n samt lantbrukarens "enkla levnadssätt "och e konomiska läggning
4. Alltför låg-a insatser i svenska fö reninga,~
bristan de fondering och beroendet av
sta tsstöd (enligt HJO typiskt för Sverige); allt detta ger så lå ngt svaga fö re ningar/före tag m ed "svag ryggrad"
e fte rsom eget kapital är e tt livs- och
styrkevillko r
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5. HJD m e nar att detta får följdeffekter,
bl.a. försvagas d e n "kooperativa företagsamheten "; de tta motve rkades ibla nd
genom utökad personlig ansvarighet,
vilket innebar en ökad ekonomisk styrka
men var sällsynt i Sverige; Jfr. Danmark
där man följde regeln om full pe rsonlig
ansvarighe t.
6. Bristen på central organisationsledning i
Sverige-, (HJD peka r på Andelsudvalge t i
Danma rk och Pelle rvo i Finland som
båda tillkom 1899); ledande persone rs
resp. enskilda tjänste mäns (affärsledares
där d e fanns) kunska p , insatser och
känsla för de koope ra tiva ideerna samt
allmänna dugligh et
7. Duglig/enhetlig ledning pä lokalplanet;
huruvida sådan fanns e ller saknad es i
fö re ningarna; e nstaka lokala fö reningar
ofta offer för h änsynslös ko nkurre ns
frå n privata handla re; civilkurage e rfordrades hos den lokala ledningen som
dock ofta var oförberedd eller okunnig
8. Konsulente rs, lantbrukslärares och andra
tjä nstemäns inställning och insatser avgörande på många håll; storjordbrukare
var ofta kritiska till e lle r likgiltiga infö r
kooperativ föreningsbildning, vilke t påtalas av HJD i föredrag 1904
9. Rösträtten ofta graderad efte r inne h avet
av åker i h ekta r eller i mejeriföreningar
e fter anta le t ko r; också de t uttryck för
influe ns från e lle r eftergift gente mo t de
större jordb rukarna
10. Om f öreningsväsendet är specialiserat eller
inte (s. k. "lantmannakommune r" som
omfattad e flera bransch fö reningar ej
aktue lla i Sverige ; unda ntag Hebyla ntmänne ns samlad e fö re ningar ); dock
förekom blandningar av bo lag och
e konomiska fö reningar samt övergångsfo rme r, vilke t inte var någon styrkefaktor utan ge nomgående innebar fö rsvagning av d en koope rativa karaktä re n
11 . HJO betonar starkt att "urvalet av rnedlemmar"skall vara omsorgsfullt och ske med
urskillning. Därvid syns han dock glömma ö ppe nhetspr incipe n , efter vilke n
varje inom ett visst produktionsområde

resp. -gren verksam person skall ha rätt
att bli medlem i en befintlig kooperativ
förening om vederbörande i övrigt fyller
stadgarnas krav
12. I Skåne har fler unga genomgått folkhögoch lantmannslwlor, främjar i princip föreningsförståelsen.

Förf kommentarer till HJD:s synpunkter
och bedömningar
I vilken utsträckning kan vi i dag dela HJD:s
synsätt och bedömningar av föreningssituationen vid den aktuella tidpunkten? Kommentarerna i fortsättningen följer de olika
punkter som listats från HJD:s sammanfattning.
Goda eller dåliga förutsättningar ur jordbrukssynpunkt spelade en påtaglig roll omkring 1920 liksom senare; med goda förutsättningar kunde en starkare organisation
lättare åstadkommas under förutsättning att
samarbetsanda och kooperativ medvetenhet
existerade. Föreningar i norr med glesare
underlag var givetvis ekonomiskt och organisatoriskt svagare än de i Skåne; dock dröjde det i vissa fall längre i Skåne än i andra
landsändar att uppnå den nyssnämnda samarbetsandan. Den "ortliga iso!,eringen "i landet
var dock på väg att brytas genom modernare transportmedel och kommunikationer
men övervanns inte förrän fram under 1930och 40-talen. ''Enklare levnadssätt" spelade
troligen ingen större roll annat än som en
oförståelse för och snålhet att gå in med
insatser i föreningen (gällde både stora och
små jordbrukare), medan mer ekonomisk/
affärsmässig hantering av gårdens och föreningens resurser var desto viktigare; medvetande om småbondens brist på kontanter
bör dock vara med i bedömningen. Betydelsen av "landtmannens lynnesart" i form av individual ism och självständighet överdrevs
och har ofta fungerat som täcknamn för
bristande kunskap, vilja och förståelse för
kooperativ samverkan, dito resurser och
kooperativa ideer.
Beroendet av det statliga stödet dröjde kvar
ända in på 1930-talet fast det då kallades
"hjälp till självhjälp"; en svagt motiverad

parallell till eller försök till likhet med de
tidiga kooperativa budskapen om självhjälpstanken. Vissa statliga organisations- och förvaltningsbidrag Jämnades efter riksdagsbeslutet 1915 till bildandet av jordbrukskassor
och centralkassor men under hela utvecklingstiden i synnerhet från 1890-talet också
till flertalet produktionsföreningar; dessutom i form av engångsbidrag i de flesta län
från h ushållningssällskapen till bildandet
även av mejeriföreningar, centralföreningar
och lokala inköpsföreningar. I övrigt kan
HJDs synpunkter helt delas.
En av orsakerna till den svaga ekonomin
var de låga insatserna; i de tidiga lokala föreningarna erlades vanligen en inträdesavgift
om 50 öre eller 1 krona, vanliga belopp var
också 2 eller 3 kronor; som högst förekom
avgifter på 25 kr och som lägst 10 öre. Ofta
låg gårdens antal hektar till grund för insatserna; så var 1915 fallet i ca 400 av de
befintliga 1 000 inköpsföreningarna, mest i
syd- och mellan-Sverige. Insatsen utgjorde
då vanligtvis 5 eller 10 kr per ha, varav dock
endast en mindre del (50 öre eller 1 krona)
inbetalades kontant; för resten lämnades
betalningsförbindelse. I Västernorrlands,
Jämtlands och Västerbottens läns föreningar (ca 150) utgick insatsen oftast med 5 eller
10 kr per andel oberoende av medlemmens
åkerareal plus en låg personlig inträdesavgift.
Kommentar: Ett län, vars hushållningssällskap vägrade ge organisationsbidrag till
bildandet av en länsförening för inköpsverksamhet, var det sedermera föreningssinnade
Hallands län. Här inträffade nämligen det
ovanliga att folk från såväl lantmanna- som
konsumtionssidan beslöt bilda den gemensamma "Hallands läns Centralinköpsförening u.p.a". Men när samarbetskommitten
ansökte hos hushållningssällskapet om 1 000
kr i bidrag till organisationsarbetet, blev det
avslag- två gånger. Förklaringen, som skildras av S. Osterman, var "ell högkonservativt
sällskaps rädsla för något slag av smygsocialisering" genom de "socialistiska'' konsumtionsföreningarnas deltagande i verksamheten.
Vid bildandet av bymejerier, såväl enskilda
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som i föreningsform, lämnade dock flertalet
hushållningssällska p oftast bidrag och kortvariga lån på gynnsamma villkor alltifrån de
första försöken på 1840 resp. 1860- och 70talen .
Övergripande ledning i form av en central
(topp)organisation är givetvis alltid i princip
nödvändig; i Sverige visade sig ledningen för
SLR-organisatio nen och vissa centralföreningar dock ödesdiger, d å de n inte stärkte de
kooperativa inslage n och funktionerna. I
stället kom de "blandade organisationsformerna" och de privatkapitalistiska spekulationsaffarerna under krigsåren att innebära
en kooperativ svaghet under vars tryckande
följder den stora positiva rnedlemspotentialen till
stor del spolierades. Ledningen bedrev "kooperativ verksamhet" enligt privatkapitalistiska
maner i form av spe kulation och andra ekonomiska överreaktioner som inte varfrirenliga
rned de koo-perativa grundsatserna (förf. kursivering).
Ledarnas betydelse lokalt var i må nga fall
helt avgörande; "eldsjälens" eller föregångsmannens insats på lokalplan et var ofta utslagsgivande. Affärsledarnas/ mejeristernas
kvalifikationer var e n annan ledningsfråga
som orsakade problem och fördröjning på
grund av att kooperativt skolade personer
som också behärskade fackkunskaperna he lt
enke lt saknades. I SLR underskattades och
försummades den ideologiska skolningen;
så föll också större delen av organisationen
samman på grund av de ekonomiska äve ntyren / påfrestningarna och avstegen från de
kooperativa principerna.
Medlemmens personliga ansvarighet för före ningens förbindelser växlade mellan olika
dela r av landet; omkring 740 föreningar
1915 var m.b.p.a.-föreningar meda n återstående ca 400 inköpsföreningar var u.p.a.föreningar. I flertalet föreningar begränsades dock ansvarigheten till 5 kr per ha elle r
till belopp varierande mellan 10 och 1 000
kr, vanligast var dock beloppet 100 kr. Motsvarande gällde då föreningar var medlemmar i högre organisationsled. Trots de låga
insatserna och avgifterna ställde medlemmar och medlemsföreningar ofta stora
404

a nspråk på ränta och återbäring på affärsve rksamhete n från centra lföreningar e ller
riksförbundet, vilket me dförde att någo n
egentlig ekonomisk konsolidering av före ningarna e ller riksorganisationen aldrig
kunde ske.
Konsulenters, lärares och andra framträdande tjä nstemäns insatse r bekräftas i ett
flertal lä n , t.ex. Värmland och Västernorrland. På riksplanet framträder G. Leufven
som ideologiskt ledande under större d elen
av perioden efte r grundläggande insatser på
provinsplanet i Skåne. H a n hade dock ej
sena re etablissemangets öra eller stöd i sina
ideologiska och samarbetsmässiga ambitioner bl. a. när det gällde konsumentkooperationen.
Gradertid rösträtt på Jöreningsstärnrnan förekom ofta i äldre föreningar; dock begränsades den oftast till högst 1/ 10 av föreningens
hela röstetal (eller antalet närvarande). l
övrigt röstades efter regeln "per capita där
inte a nnat stadgades" framför a llt vid val,
vilke t inneba r principen en man - en röst;
detta förekom också oftare i norrländska
föreningar. I aktiebolagen anslutna till SLR
var rösträtt och andra medle msrättighe ter
sämre tillgodosedda. HJO ser dessa omständigheter som svaghe ter.
Blandningen av aktiebolags- och föreningsformer i e tt företag var ge nomgående ett
svaghetstecke n. Man fäste mindre vikt vid
föreningsgrundsatserna och bortsåg från
kooperativa inslag och värden. Dessutom
försummades under SLR:s första period
1905-20 mestad els den koope rativa inskolningen (i motsats till inom KF) , flertalet
medle mmar förstod t.ex. inte varför fondering måste ske och större insatskapital borde
satsas. HJD:s synpunkter framstå r som väl
befogade.
Mqjligheten att "göra ett gott urval av medlemmar" enligt HJD:s modell betecknar närmast - efter dagens synsätt - i princip ett
tankefel hos HJO. H a n är så fixe rad vid
be hovet att bygga e n fö re ning med stark
ekonomi att han i detta avseende inte tar
med den begränsning i d e kooperativa
grunclprinciperna som ett "urval" skulle

innebä ra. Han är också h e lt fångad av
Raiffeisens synsätt på "inskränkt lokala Jöreningsområden "för att möjliggöra personlig
bekantskap med och bedömning av vederbörandes "kooperativa och ekonomiska
kapacitet". Enligt senare synsätt åstadkommer man d enna effekt genom argumentation fö r lojalitet, solidarite t och kooperativt
tänkande och genom kvalitetskrav och -betalning, vilket efter hand också ledde till att
medlemma rna "uppfostrades" i kooperativt
avseende. Likaså accepterar HJO köpplikt
och leveransskyldighet som naturliga inslag
i form av "inskränkningar i medlemsrätten och
väl överensstämmande med kooperationens grundsatser", vilket vid 1920-tale ts bö rjan torde h a

framstått som me r befogat än i d ag; uppbyggnadsskedets proble m krävde strängare
regler.
Uppfattningen att utbildningen spelar en
roll för före ningsförståelse är givetvis riktig;
i hur h ög grad de tta påverkar anslutningen
i Skåne kan diskuteras, eftersom denna provins inte var den mest fö reningssinnade på
tidigt stadium. Möjligen kan det ha börjat slå
ige no m n ågo t vid 1920-tale ts början och
genom att provinsen uppvisar den största
föreningstätheten under pe rioden .

Svagheter i d en tidiga
föreningsbildningen
Bland viktigare svagheter som påverkat föreningsbildning och dito utveckling ser HJD,
utöver redan nämnda, i början av 1920-talet
följande omständigheter:

Sammanställning XII:2. Svagheter i
fdreningsbildningen enligt HJD
13. Oplanerad/slumpartad framväxt i Sverige
av kooperationen; alltför sen a och ringa
organisa tionsinsatser, ofta för långsamt
eller halvhjärtat genomförda; stor ojämnhe t i inriktning och syften, geografisk utbyggnad m.m.
14. Kunskap e rna om föreningarnas fördelar dåligt spridda lokalt; informationen
svag ell,er obefintlig, ingen genomgripande
"kooperativ uppfostran"; allt d e tta be-

15.
16.

17.

18.

roende p å avsaknad av övergripande
centralo rgan som p rioriterar koop e rativ/ ideologisk skolning.
Inköps/ lantmannaföreningarna mo tarbetades av de privata h andlarna m.fl.
Enskilda mindre j ordbrukare h ar oftast
alltför små p artier att sälja e lle r köpa
främst på spannmålsområdet, ofta också
av dålig/ ojämn kvalitet; åtgärder för att
elimine ra svagheter uteblev.
Rösträtten ofta graderad e fter antal andelar som byggd e på arealinne hav eller
antal kor, vilket mot uttalade målsättningar främjade större j o rdbrukare.
För försäljningen av lantbrukets produkter var lantmänne n än sämre ställda ä n
beträffande inköpen av förnödenhete r;
ändå gjordes tämligen obetydliga insatser för att lösa avsättni ngsbehoven för
spannmål, kreatu r, ägg m.m.

Författarens kommentarer
Till de första tre synpunkterna kan sägas att
organisationsinsatserna i Sverige klart präglades av frånvaron av visionära ledare/förespråkare liksom ledande centralorganisation och
1;kt1injer, av de ko nservativas passivitet elle r
öppna m otstånd, bottnande i e n missriktad
och obefogad socialistskräck, liksom också
av d e n för många av bö nderna påfallande
passiviteten och likgiltigheten. Rörelsen på
djupet och missnöjet bland böndernas politiskt hemlösa och e konomiskt eftersläpande
skara de två årtiondena 1900-1920 hade
ännu inte på e tt konstruktivt sätt nått yta n.
H. Juhlin Dannfe lt ser klart allt detta fast
han ka nske inte uttalar det tillräckligt tydligt. Koopera tione n var "lämnad åt sitt öde"
genom att en övergripande, stark och ideologiskt öve rtygad riksledning saknades, resulterande i den både sena och oj äm na
framväxten av röre lsen.
Att det fanns ett motstånd från grosshandeln och lo kala h andlare på fö rnödenhetssidan var na turligt; vad som fattades var de n
offe nsivt betonade och a ktiva informationsverksamheten för kooperation bland bönder.
Nackdelarna med de för små produktpartierna kan exempelvis sägas representeras av
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de uteblivna marknadssan erande insatserna
inom spannmå lshande ln och sla ktdj ursområdena.
Propagandan h ar ofta betonat småbrukarfavörerna av samverkan, t.ex. genom inköpsoch mejeriföreningarna. Detta var också
fallet men däremot talades det mycket litet
om att "de stora" bestämde genom tradition, inflytande och rösträltsregler som inte var utformade efter gen uina kooperativa e ller
demokratiska g runder. Frånvaron av systematiska före ningsinsatser på försäljningssidan var generellt sett alltför påfallande för
att kunna bor tses från.

Mikroeffekter för den enskilde
Som de främsta positiva syftena och effekterna
av före ningssamverkan för den enskilde
bonden / lantb ruka ren och hans företag
anger HJD föija nde, som vi alltså kallar
mikroejfekte,:

Sammanställning XII:3. Positiva syften
och effekter enligt HJD
19. Fördelaktigare anskaffning av p roduktionsme del och avsättning av produkter
20. Gynnsam inverkan på deltagarens/ medlemmens h ushållning
21. Bättre tillgod ogörande av produktionsmedlen, besparingar
22. Utveckling av lantbrukare ns produktionsförmåga, effektivare produktion
23. Kvalitativa förbättri ngar av fra mställda
varo r
24. Mer rationell hantering av pro d ukter
och varor, främst mjölken
25. Bes paringa r i transp orter och mellanhandshan te ring
26. U tjämning av ekonomiska förhållanden
mellan olika j ordbrukarkategorier
27. Effekte r av kooperativ samverkan kommer även icke medlemmar tillgodo
28. Kooperationens moraliska och uppfostrande inverkan på medlemmarna.

Författarens kommentarer
Ifråga om dessa effekter gällde 1920 i princip samtliga de faktorer som HJD nämne r.
406

De t är d ock tveksamt hur många av dessa
som i realiteten hade hunnit avsätta verkliga
resultal. Några kommen tarer till e nskilda
eller grupper av de redovisade punkterna
får följande innebörd:
Att anskaffningen av produktionsmedel gav
positiva e ffekter torde vara helt klart. Likaså
bör man kunna räkna med att detta i någon
mån hade medverkat till ett bättre tillgodogörande av hjälpmedlen i jordbruksdriften
liksom till en utveckling av de enskilda lan tbrukarnas kunskap , effektivitet och produktionsförmåga. Eftersom inköpsfören ingarna
ännu 1920 totalt sett omfattade endast ca
88 000 av landets alla lantbrukare å terstod
dock alltjämt det mesta att erövra eller vinna
inom jordbrukarkåren. Detsamma var fallet
inom mejerihanteringen då blott knappt
65 000 e ller 38 procent av lantbrukarna var
leverantörer till andelsmejerier. Dock levererad e 1920 ytterligare ca 30 500 bönder sin
mjölk till 914 privata m ejerie r, vilke t också
får förmodas ha haft vissa positiva effekter
fö r denna d el av mjölkproduktio nen.
På meje riområdet h ade ge nom industrialiseringen och den utvecklade mejeritekniken en mer rationell h antering, kval itetsfö rbättring och transportfördelar vunnits,
främst för dem som var leverantörer till
andelsmejerier; detta är dock mer tveksamt
på spannmåls- och övriga produktområde n.
Spannmå lens o mhändertagande förblev
länge ett försu mmat område.
Någo n utjämning av de ekonomiska förhållandena mellan olika jordbrukarkategorier
hade knappast ännu vunnits genom kooperationen; där var i ställe tjordbruksproduktione ns a llmänna och tekniska utveckling
mer betydelsefull. Att effekterna av den kooperativa eller an nan samverkan ko m även
icke medlemmar tillgodo (de t s.k. "fripassagerareproblemet") hade knappast ännu
o bserverats som något problem; d e tta formulerades fö rst p å 1960-tale t av de n amerikanske ekonomen M. O lsson även om det
tidigare var en realitet.
När d e t gälle r de moraliska och uppfostrande effekterna hade d e som reflekterade över
de kooperativa principernas innebörd

natmligtvis erfarit dessa; ideerna hade dock
ännu inte fått något fullständigt genomslag,
allra minst inom Lantmännenorganisationen, där man försummade denna sida av
fö reningsverksamheten. Det ideologiska
genombrottet i dessa avseenden kom först
med 1930-talets breda propagandadrive och
organiseringen av de olika branschföreningarna på avsättningssidan.

Makroeffekter genom
kooperation
Kooperativa arbetsformer ger också enligt
HJD följande effekter i stort för jordbruksnäringen som sådan och samhället; på motsvarande sätt kan vi kalla dessa mahroeffekt.er.

Sammanställning XII:4. Effekterfor jordbruksnäring och samhäl/,e enligt HJD
29. Bondebefolkning samlad i byar främjar
föreningsutveckling; gäller främst Dalarna och Norrland
30. Kooperation förutsättning för höjande
av småjordbruket
31. Kooperation ger nationalekonomiska
fördelar och gagnar samhället
32. Koope rativ samverkan gagnar den allmänna kunskapsspridningen
33. Föreningslagen från 1895/ 97 gagnade
föreningarna och gav enhetlig rättslig
status
34. "Det som gagnar den ene är till nytta för
alla ... "
35. "Fördelarna av jordbrukskooperation vinnes
ic/1e på någon annans bekostnad ... "

36. "De kooperativa företrädarna bli nat-urliga
represen tanter utåt för jordbrukarnas intressen ... ".

Förfatlarens kommentarer
Vad gäller de s. k. mikro- r esp . makroeffe kterna av det kooperativa samarbetet kan
jämförelse göras också med effekterna för
de n enskilde medlemmen och jordbruke t i
sin helhet liknande beskrivningen i det
danska kapitlets sista avsnitt. Eftersom det
kooperativa genomslaget aldrig fick samma
kraft under de svenska förhållandena kan

knappast jämförbara resultat i effektivitetsökning och ökad produktivitet registreras i
självaj ordbruksdriften. Däremot är data om
effektivisering av enskilda jordbruk genom
individuell fören ingsanslutning belysta av
fle ra författare.
Bosättningen i byar hade möjligen främjande effekt på föreningsbildningen; dock
hade skiftena genomförts i stor utsträckning
i landet södra och mellersta delar, vilke t
brukar anses som en fö rsvårande omständighet; om den har relevans är dock tveksamt.
Den positiva effekten även för småbrukare
har visats av nämnda författare.
Att kooperationen på tidigt stadium i
princip hade positiva effekter på samhällsekonomien b e höver inte ifrågasättas, däremot är
det tveksammare i vilken utsträckning detta
hunnit bli fallet fram till 1920-talet. SLR:s
insatser hade säkerligen dessutom h aft för
jordbruket nyttiga e ffekter gentemot kalioch fosfatkartellernas monopolsträvanden;
man hade fått en motkraft för lantbruksnäringens de l som va r allmänt gynnsam.
Denna kom även småbrukarna tillgodo i
den utsträckning de var organiserade. Även
betodlarnas organisering hade positiv effekt
i motsvarande avseenden gentemot socke rmonopolet och staten. I dessa sistnämnda
avseenden gällde det dock skapandet av en
stark gruppsolidaritet (facklig gruppkänsla)
bland betodlarna och en däremot svarande
förhandlingsapparat och -insats.
Detsamma gällde i princip för den allmänna kunskapssp,idningen men fram till 1920 i
mycket ringa grad för den då utvecklade
kooperationen på lantbrukssidan. KF gjorde
större och effektivare informa tionsinsatser
även bland jordbrukare än de befintliga
lantbrukskooperativa inköps- och mejeriföreningarna. När det däremo t gäller inskolningen av bönderna i hur föreningsväsen
fungerade och fören ingar skulle skötas på
det lokala planet är de t helt klart att de t
fram till 1920- och 30-talen åstadkoms en
tidig grundskolning av bönder som deltog in te
bara i mejeri- och inköpsföreningar utan
kanske framför allt i de många produktionsföreningarna. För innovatöre rna/ före407

gångarna och deras medhjälpare bland
dessa gällde a tt grundarbetet bestod av
cirkulation av teckningslistor och värvning
av medle mmar/ underskrifter för medlemskap. Därefter skulle styrelserna be mannas,
revisorer utses och t.ex. tjurhållare rekryteras samt intresset bland medlemmarna väckas och vidmakthållas.
Försiktigt uppskattat berördes i första
hand ca 20-30procent av landets jordbrukarkår
av denna föreningsverksamhet fram till
1920-30, vartill komme r engagemanget i
specialodlarföreningar och de begynnande
avsättningsorganisationerna; denna andel
fick del av "böndernas grundläggande fdreningsskolning".
Attfdreningslagen 1895/97 hade positiva

effekter torde vara h e lt klart; man fick
därmed den "rikslikare" och norm för den
rättsliga statusen som erfordrades i det då
aktuella läge t. Genom komple tteringar och
justeringar 1903, 1911 och senare möjliggjordes också bl.a. uppbyggande t av e tt

o

Hästförsäkringsföreningar
Nötboskaps- samt nöt□ boskaps-hästförsäkringsför.
t:,, Tröskbolag och trös kverksföreningar
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federativt system med medlems- och centralorganisationer på såväl läns- som riksplanet.
De sista tre mer slagords- eller propaganda mässiga punkterna kan inte me d någon
säkerhet bedömas; de är av mer värderingsmässig art som de t är upp till varje läsare/
individ att hysa en åsikt om. Detta med undantag för punkt 37 vari det ligger e n så
småningom uppenbarad realitet: ''De kooperativa företrädarna bli naturliga representanter
utåt för jordbrukarnas intressen ... ". HJD :s klar-

syn i detta avseende redan vid 1920-talets
början är påfallande även o m det sedan erfordrades nya organisationer, en ideologisk
strid och e n principiell diskussion kring
frågan unde r d e närmast liggande decennierna, innan (relativ) klarhet och samförstånd om d etta förelåg inom lantbruksorganisationernas egen krets. Samförståndet om
d e n s.k. LRF-modellen är dock e n relativ
företeelse som det ständigt ploppar upp
frågetecken och diskussion omkring även i
dag.

ISl Torvströföreningar
•

Lantbruksklubbar

•

Småbrukareföreningar

På kartorna från Södermanland ·1yms flera föreningstyper. Särskilt åskådlig
är som synes kartbilden
över antalet torfströföreningar, landtbruksklubbar,
småbrukareföreningar samt
trösknings- och djurfdrsäkringsföreningar i länet år
1913. (Efter Sörmlands
läns H S 1814- 1914 del J)

Allmänna kommentarer till
jämförelserna
Av H . Juhlin Dannfelts framställning kan
slutsatsen dras att han anser det som en fördel med öppet medlemskap och att man
tillämpar regeln en man- en röst. En medlem
kan/ bör uppträda med fullmakt för högst m
annan medlem. Undantag från de kooperativa grundreglerna förekom under d e tidiga
skedena; exempelvis fanns i Halland en sluten jordbrukarförening som tillämpade stadgar som krävde innehav av minst 75 ha åker
som villkor för medlemskap; öppenhetsprincipen saknades därmed. Vidare tillämpades i
vissa produktionsföreningar, exempelvis svinave lsföreningar, maximering av innehavd
åkerareal så att högsta areal var 50 ha åker
och att högsta andel av sådana medlemmar
fick vara 75 procent av samtliga. Detta berodde dock på kraven för de utgående statliga
bidragen och hade i grunden statsfinansiella
skäl. Även i lantbruksklubbarna förekom
också som nämnts krav på stor areal och
kvalificerade regler för inval av medlemmar.
Om d en regfonala fördelningen i föreningsbildningen uppfattade HJD att föreningsväsendet var förhållandevis svagare i Mälarlänen och Gävleborgs län än i övriga delar av
Sverige. Detta stämmer dock inte helt med
de resultat som re dovisats i denna framställning, där bl.a. Södermanland framstår som
ett betydande föreningslän och Gävleborg,
Kopparberg och Värmland gör detsamma
när det gäller inköps- och produktionsföreningarnas utveckling fram till 1920; tesen om
bondebefolkning samlad i byar kan gälla för
just Kopparbergs och några av Norrlandslänen; ifråga om Stockholms och Uppsala
län bekräftas dock HJD:s tes. Även Västmanlands län hade inledningsvis en svag ställning; på mejeriområdet fram till 1930 sker
dock en påfallande stark u tveckling; i övrigt
tämligen svagt. Resultaten av beräkningarna
i studien visar - med de reservationer som
anförts - dessutom i h ögre grad variationen
och skillnaderna mellan olika län och landsdelar åtskilligt mer nyanserat och detaljerat
än HJDs bedömning.

I stort sett återger HJD en principiell uppfattning om de kooperativa föreningarna
som överensstämmer med de budskap som
framgick avJordbruksdepartementets skrift
från 1903 och som i stor utsträckning grundades på G. K. Hamiltons, G. Swede rus ' och
C. G. Ljungbergs kooperationsuppfattning
från 1860-talet. De stod ju alla på "den klassiska kooperativa grundvalen". I den praktiska
utformningen fick dock föreningarna som
byggdes upp under perioden 1890-1930 en
hel del av.vikande karaktärsdrag, vilket behandlats i den föreliggande framställningen.

Föreningsbildningen en landsbygdsrörelse
Specialodlarna var i många fall bland de
tidigaste föreningsbildarna men flertalet
blev aldrig några massorganisationer; fram
till och in på 1930-talet var betodlarföreningen i Skåne (enligt tillgängliga uppgifter)
den största med ca 23 250 medlemmar. Av
övriga specialföreningar var biodlarna och
fruktodlarna de största men låg båda "något
i marginalen" till det egentliga lantbruket
och d ess föreningar. Deras resp. numerä r
omkring 1930 var för biodlarna 10 700 och
för fruktodlarna ca 26 000, alltsammans tidigare redovisat i resp. grundtabell X: 1 och
tabell X:3. En slutsats som kan dras av dessa
sammanhang var att föreningsspridningen
1900-1920-30 sammantaget var en rörelse
som gick fram på tämligen bred front över
den svenska landsbygden och som omfattade även andra grupper än lantbrukarna. Det
gällde över hela linjen inomjord-skog-trädgårdsnäring-fiske och angränsande näringsområden som behandlats i framställningen.
Detta innebar å andra sidan att det är
svårt att med någorlunda säkerhet beräkna
eller dra slutsatser om den totala föreningsspridningen. Inom lantbruket förekom
säkert flerfaldiga dubbelanslutningar, innebärande att samma bonde var m edlem i
såväl mejeri- och inköpsföreningar som i
någon/några av föreningarna på produktionsområdet. Samtidigt är det under d en
aktuella perioden svårt att beräkna e lle r
gissa hur den begynnande anslutningen till
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äggföreningar, slakteriföreningar och skogsägarföreningar m.fl. skall värderas och i hur
hög grad de nna omfattar redan tidigare
medlemmar i inköps- och mejeriföreningarna eller utgör nyrekrytering. Olika förutsättningar och inriktning påverkade givetvis
dessa förhållanden, t.ex. sådana me llan
norr-söder, slättbygd-skogsbygd , storjordbrukare-sm åjordbrukare, allsidiga resp.
specialodlare o.s.v. Dessutom vet vi inte med
de t siffermate ria l som utnyttjats, hur stor
ande l av lantbrukarna so m även var aktiva
fruktodlare resp. biodlare och därmed anslutna eller icke anslutna till d essa o rganisationer (medlemsantalet 1935 i fruktodlarna
var 55 000) . Att särskilt biodlingen i huvudsak e ngagerade a ndra än egentliga lantbrukare är d ock i stor utsträckning en realitet.
So m avslutande ko mmentarer till den
lantbrukskooperativa utveckling som ägde
rum framför allt periode n 1890-1930 kan
följande reflexioner knytas:
• Att den kooperation bland svenska bönder som byggdes "from-bottom-up" d.v.s.
av bönderna själva, främst a ndelsmejerierna, visserligen var begränsad till omfattningen m en att den re lativt sett var
framgångsrik; p å grund av samhälls- och
teknisk utveckling hade dock produktionsapparaten fram till 1930 blivit omodern. Aven produktionsföreningarna kan
i stort sett hänföras till d enna kategori
och karakteristik.
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• Att kooperation som byggdes upp e nligt modelle n "from-top-bottom", av det
"ledande skiktet" på länsplanet, främst
centralföreningarna men även riksorganisationen SLR, visade sig vara alltför litet
ideologisk/ koopera tiv och för mycket
kapi talistiskt färgad för a tt undgå spekulativa affärer under första världskriget och
därför mer eller mindre misslyckades. Så
långt kan sägas att d enna del av föreningsrörelsen kännetecknades av påfallande
svagheter såväl kooperativt som ekonomiskt. Även hushållningssällskapen byggdes som bekant upp "from-top-bottom"
men de negativa effekte rna därav h ade
efter hand eliminerats på tidigare stadie r.
• Tendenser till en "from-bottom-up" rörelse
fanns även regionalt inom inköpsorganisationen med främst Gävleborgs, Värmlands
och Kopparbergs län som framträdande
exempel men att den rörelsemässiga karaktären trycktes tillbaka av de ekonomiska
misslyckande n, som den centrala ledninge n ådrog organisationen under första
världskrigets krigs- och efte rkrigskonjunkturer.
• Specialodlarföreningar av olika slag lyckades också förhållandevis bra genom att
de kunde bygga på dels specialintresset
som sådant, de ls rönte en inte obetydlig
folklig respons.

APPENDIX

1.

Förteckning över bilagor samt tabeller och diagram
i löpande text
Kapitel I. Tabeller, figurer och fakta rutor
Tabell: Rubrik:
I: l
Önskemål om forskningsinsatser om Jantbruksorganisationerna
I:2
E. M. Rogers definierande faktorer för ett innovationsförlopp
I: 3
Katz, Levin och Hamiltons redovisning av en innovationsprocess
I:4
A. Örnes sju punkte r för de kooperativa grundideerna 1921
I:5
Av IKA 1966 fastställda kooperativa grundsatser
Figur:
I: 1
Spridning av innovationer - "Diffusion of Innovations"
1:2
Teoretisk illustration av en (organisations) nyhets eller -ides spridningsförlopp
Faktaruta:
I: 1
Rochdaleprogrammet enligt G. J. Holyoake 1878 (14-punktsprogrammet)
1:2
Internationella Kooperativa Alliansens, IKA:s, kooperativa grundsatser av år 1966

Kapitel Il. Tabeller och figurer
Tabell:
11:1
11:2.
11:3
11:4
11:5
Figur:
Il: 1
11:2

Rubrik:
Medlemsfördelning på olika yrkesgrupper i arbetarföreningar 1869-70
Tidskrifter och tidningar i arbetarföreningarnas läsrum från 1850, 60- och 70-talen
Exempel på produktionskooperativ i Sverige 1865-70
Antal konsumtionsföreningar i olika län tillkomna perioden 1865-89
Proc. fördelning av konsumtionsföreningar på tätorter resp. landsbygd 1865-1910
Antal bildade Konsumtionsföreningar och d:o bolag 1865-90
Konsumtionsföreningar totalantal och procentuell fördelning på yrkesgrupper 1896

Kapitel 111. Tabeller och faktaruta
Tabell:
III:l
III:2
III:3
III:4
111:5
III:6
III:7
lll:8
IIJ:9

Rubrik:
Antal sparbanker i Sverige 1820-1930 samt antal konton och insatta belopp
(1000-tal kr)
Hypoteksföreningar i Sverige och deras tillkomstår 1836-61
Hypoteksföreningar för jordbrukskredit i Sverige 1870-1935. Utestående lån
Exemplifiering av produktionsföreningar m.m. under 1840- och 50-talen
Exemplifiering av produktionsföreningar m.m. under 1860- och 70-talen
Landtmanna- och konsumtionsföreningar för inköp av la ntbruksförnödenheter
m.m. tillkomna 1870-1899
Urval av officiella/ halvofficiella tidskrifter och skrifter
Urval av studerade fristående och enskilda tidskrifter
Före ningstyper i Österrike-Ungern 1860-70-talen
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Faktaruta:
III:l
Om tillkomsten av hushå llningssällskap och Lantbruksakademi

Kapitel IV. Tabeller och diagram
Tabell:
IV:l
IV:2
IV:3
IV:4
Figur:
IV:l
IV:2

Rubrik:
Antal folkhögskolor och elever i Danmark 1860-1910
Brukarka tegorier och storleksgrupper i danskt j ordbruk från 1880
Exempel på aktiviteter i Fredriksborgs amts landboföre ning 1843-99
Antal föreningar och medlemmar i landbo- och husmandsföreningar 1860-1937
Andelsmejeriemas tillkomst i Danmark; utvecklingen på j ylland och öarna 1884-90
Den danska andelsslakterirörelsens utveckling 1888-1920

Kapitel V. Tabeller, figurer och f aktarutor
Tabell:
V:1
V:2
V:3
V:4
V:5

Rubrik.
H andel med mejeriprodukter. Import och export av smör och ost 1801-50,
medeltal per år för tioårsperioder
Sammanställning av förtecknade mejeriföreningar i Västerbotten (efter C.
Bernhardsson)
Handel med mejeriprodukter. Import och export av smör och ost 1851-1900,
medeltal per år för tioårsperioder
Proc. andelar andelsmejerier av samtliga i olika län 1930, efter procentsats
Mjölkcentralens utveckling 19 15- 30, medlemmar, andelar och invägd mjölk,
milj kg

Figur:
Meje riutvecklingen 1890-1930, antal fördelade på privata och andels-, samt totala
antalet
V:2
Öknin g och minskning av an talet mejerier 1890-1930 för tio- och femårsperioder,
fördelade på privata resp. andelsmejerier
V:3
Mejerikategorier (totala antalet resp. andels-) i vissa län 1930, antal och procent
Mejeriföreningar 1930 i län med h ög anslutning, antal och procent
V:4
Andelsmejerier - proc. andelar av antal mejerier, leverantörer och invägning,
V:5
milj. kg
Faktaruta:
V:1
Om Mjölkcentralens föregångare och tillkomst
V:2
Hushållningssällskapens insatser inom mjölk- och m ejerihantering
V:1

Kapitel VII. Tabeller ochfigurer
Tabell:
VlI:1
VII:2
Vll:3
Vll:4
Vll:5
VII:6
VII:7
Vll:8
Vll:9
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Rubrik:
Antalet kreatur i Sverige vart tionde å r 1871-1931 , tusental
Genom hushållningssällskapen inköpta avelsdjur 1884-93
Nötboskapspremieringar i Sverige 1889-95 samt aktiva hushållningssällskap
Avelsföreningar för den svenska nötboskapens befordran 1891-1938
Kontrollföreningar 1910-30, a ntal medlemmar och föreningar, femårsmedeltal
Provmjölkningsringar 1930-35 med antal anslutna mejerie r samt proc. andel
leverantörer
Antal hingstföreningar och m edlemmar 1910-30, femårsmedeltal
Svinavelsföreningar, anta l föreningar och medlemmar 1915- 30, femårsmedeltal
Fåravelsföreningar, antal föreningar och medlemmar 1920-30, femårsmedeltal

VII: 10
VII:11
Figur:
VIl:l
VII:2
VII:3
VII:4
VII:5
VII:6
VII:7
VII:8

Sveriges Allmänna. Fjäderfäavelsförening 1898-1930, antal med!. och länsföreningar
Produktionsföreningar, antal föreningar totalt 1910-30

Tjurföreningar, antal medlemmar och föreningar, femå rsmedeltal
Tjurföreningar 1930 i län med hög anslutning (>15 procent)
Kontrollföreningar 1930 i län med hög anslutning (>5 procent)
Hingstföreningar 1920 i län med hög anslutning (>6 procent)
Svinavelsföreningar 1930 i län med hög anslutning (>10 procent)
Fjäderfäavelsföreningar 1930 i län med hög anslutning (>3 procent)
Produktionsföreningar totalt 1930 i län med hög anslutning (>30 procent)
Hushållningssällskapen 1882-1935, antal ledamöter/ medlemmar och proc.
anslutning
Antal medlem/ ledamöter i hushållningssällskap 1930 i län med hög anslutning
VII:9
(>40 proc.)
Faktaruta:
VII:l
Översikt över hushållningssällskapens ledamöter, gillen, ekonomi m.m. 1882

Kapitel VIII. Tabeller, figurer och Jaktaruta
Tabell:
VIIl:l
VIII:2
VIIl:3
VIII:4
VIII:5
VIII:6
VIIl:7
VIII:8

Konstituerande medlemsföreningar i Svenska Landtmännens Riksförbund 1905
Övriga regionföreningar inom Lantmännen fram till 1910 efter årtal för
konstituering
Torvströföreningar, antal föreningar och medlemmar 1910-30
Fabriksmässigt framställd bränn torv 1900-46 (ton per år)
Egnahemsföreningar u.p.a., antal föreningar och medlemmar 1910-30
Antal medlemmar/ utestående lån i hypoteksföreningar 1890-1930
Jordbrukskreditkassor 1916-35 efter centralkasseområden
Centralkassor för jordbrukskredit med tillkomst, registrering och verksamhetsområden 1916-35

Figur:
VIII: 1
SLR-organisationen 1906-1930, antal medlemmar och lokalföreningar
VIII:2
lnköpsföreningar 1920 i län med hög anslutning (>20 procent)
Antal elföreningar 1900/10-1980 samt ökning och minskning
VIU:3
Faktaruta:
VIII:l
Exempel på stödjande informationsinsatser förjordbrukskasserörelsen

Kapitel IX. Tabeller och figur
Tabell:
IX: 1
IX:2
IX:3
IX:4
[X:5
IX:6
IX:7
IX:8
IX:9
Figur :
IX: l

Rubrik:
Äggförsäljningsföreningar u.p.a. (äggkretsar) samt enstaka medlemsantal 1908-35
Översikt över slaktdjurshandelns organisation 1913 resp. 1930
Andelsägare och andelar länsvis i Mälarprovinserna andelslakteriförening 1921 /22
Slakteriföreningar bildade perioden 1899-1919
Slakteriföreningar bildade perioden 1920/ 21-33
Invägd slakt och utbetalda likvider i slakterirörelsen 1900-34
Lagerhusföreningar i Sverige bilda de 1926-35 samt antal medlemmar
Sammanställning av skogsägareföreningar bildade/ombildade 1913-32/33
Skogsägarrörelsen 1915-32/ 33, antal föreningar och medlemmar
Andelsslakterirörelsen 1900-34, antal medlemmar och föreningar
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Kapitel X. Tabelkr
Tabell:
X:l
X:2
X:3

X:4
X:5

Sockerbetsodlingens utbredning i Sverige 1910-28, procent av total betareal
Brännvinstillverkningen i Sverige 1911-12, antal brännerier och proc. fördelning
på odlingsområden
Fruktodlareföreningar, antal föreningar och medlemmar 1915-35
Sveriges Handelsträdgårdsmästareförbunds organisation och numerär 1903-35
Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR, antal kretsföreningar och medlemmar
1897-1935

Kapitel XI och XII. Tabelkr och bilagor
Tabell: Rubrik:
XII:l
Platssiffror och poäng för de 12 mest föreningstäta länen 1910, 1920 och 1930
Faktaruta:
Xl:l
Den svenska kooperationen enligt Mellanhandssakkunniges förslag. SOU 1922:20
( 4 sidor+ schema)
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APPENDIX

2.A.

Grundtabeller till diagram och kommenterande text
- förteckning
Kapitel/I
Grundtabell: Rubrik:
II:l
Antal bildade konsumtionsföreningar och d:o handelsbolag 1865-80, 1881-90,
totalt 1865-90 samt proc. fördelning
II:2
Antal bildade konsumtionsföreningar totalt samt efter yrkesgrensdominans
länsvisl896

Kapitel/V
Grund tabell: Rubrik
Andelsmejerier i Danmark inrättade åren 1884-1890 = "genombrottet"
IV:l
Den danska svinslakterirörelsens utveckling 1888-1920
IV:2

Kapitel V
Grundt.abell: Rubrik:
Mejeriutvecklingen totalt 1890-1930, antal mejerier länsvis samt andelsmejerier
totalt
Antal andelsmejerier 1890-1930 länsvis samt andelar i procent av resp. antal
V:2
Antal leverantörer till mejerier 1890, d:o till andelsmejerier 1910-30 samt proc.
V:3
andelar beräknade på antalet brukningsenh eter (be) över 2 ha åker, femårsmedeltal
M~jeriutvecklingen 1890-1930, ökning resp. minskning av privata resp. andelsV:4
mejerier
Andelsmejerier - proc. andelar av antal mejerier, leverantörer och invägning,
V:5
milj. kg
Genomsnittligt antal medlemmar per m ejeriförening länsvis vart femte år
V:6
1910-30

V: 1

Kapitel VII
Grundtabell: Rubrik:
Tjurföreningar 1910-30, antal med!. länsvis, femårsmedeltal samt s:a föreningar
VlI:l
Tjurföreningar 1910-1930, antal med!. länsvis samt d:o i proc. av be över
VII:2
2 ha åker
Kontrollföreningar 1910-30, antal medl. länsvis, femårsmedeltal samt s:a
VIl:3
föreningar
Kontrollföreningar 191.0-30, antal medl. länsvis samt d:o i proc. av be över
Vll:4
2 ha åker
Hingstföreningar 1910-30, antal med!. länsvis, femårsmedeltal samt s:a
Vll:5
föreningar
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VU:6

VII:7
VII:8
VII:9
Vll:10
VII:11
Vll:12
VII:13
VII:14a.
Vll:14b

Hingstföreningar 1910-30, antal med!. länsvis samt d:o i proc. av be över
2 h a åker
Svinavelsföreningar 1915-30, antal med!. länsvis, femårsmedeltal samt s:a
föreningar
Svinavelsföreningar 1915-30, medl. länsvis samt d:o i proc. av be över 2 ha åker
Fåravels/ baggföreningar 1920-30, antal med!. lä nsvis, femårsmedeltal samt s:a
föreningar
Fjäderfäavelsföreningar 1898-1930, antal med). Länsvis, femårsmede ltal samt s:a
länsföreningar
Fjäder:fäavelsföreningar 1910--30, antal medl. länsvis samt d:o i procent
Medlemskap i produktionsföreningar totalt 1910--1930, antal och procent (<2 ha)
Antal medlem/ ledam. i HS länsvis 1890-1930 samt d:o i proc. av be över
2 h a åker
Antal m edlem/ ledam. och gillen i hushållningssällskapen 1882-1930,
femårsperioder
Antal medlem/ ledam. i hushållningssällskapen för femårsperioder 1882-1935,
totalt och i proc. av a ntalet be över 2 ha åker

Kapitel VIII
Grundtabell: Rubrik:
VIII: la
Inköpsorganisatione ns omfattning 1906-30, med!., lokalfören. och an sluten
åker
Vlll:lb
Medlemmar i inköpsföreningar länsvis enligt Lantbrukskalendern,
femårsmedeltal 1910 och 1915, 1920 en!. SLR samt 1930 enligt tillgängliga
siffror, antal o. proc.
Vlll:2
Lantbruksklubbar 1908/ 10-1935, antal med!. länsvis samt s:a klubbar
Vlll:3
Elföreningarnas u tveckling 1910-80 samt ökning resp. minskning mellan
angivna tidpunkter
Vlll:4
Jordbrukskreditkassor 1916-35, antal medlemmar i cen tralkassor resp. år

Kapitel IX, X och XII
Grundtabell:
IX:la
IX:lb
X: 1
XII: 1
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Rubrik:
Slakteriföreningar 1908/ 10-1931, antal medlemmar länsvis
Andelsslakterirörelsen 1900- 34, antal medlemmar och föreningar
Fruktodlareföreningar 1915-35, antal medlemmar länsvis resp. år
Beräkning av föreningstäthet, sammanställning av platssiffror och poäng 1910--30

APPENDIX

2.B.

Grundtabeller enligt föregående förteckning
Kapitel Il
G rundtabell 11: 1
Antal bildade konsumtionsföreningar och d:o
handelsbolag 1865-80*, 1881-90** samt totalt 1865-90
Län
Malrröhus
Kristianstad
Blekinge

1865-80
15
3

1881-90
13

1865--90

14

59
72
39
19
13
1

28
3
6
1
3
4
Halland
3
1
4
Kronoberg
3
1
4
Kalmar
9
4
13
----------------------------------------------------------------------------·
Jönköping
3
2
5
Äh,sborg
12
4
16
Skaraborg
10
2
12
Göteborgs o. Bohus
8
6
14
östergötland
17
15
32
Södermanland
8
7
------------------------------------------------------------------------------·
Sthlms stad o. län
15
9
15
Örebro
22
23
Västmanland
14
6
20
Värmland
35
10
45
Kopparberg
37
13
50
_Uppsala ___________________________ 3 ______________2 ______________ 5 ______ _
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Gotland

SUMMA
Procent

45
48
35
12
·12

1
373
71,32

24
4
7
1

150
28,68

523
100

*) Källor: Jansson 1985 s. 224 efter Påhlman-Sjölin 1944 och
**) Påhlman-Sjölin 1944. Bilaga A och B s. 280."
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Grundtabell 11:2. Antal bildade konsumtionsföreningar totalt samt efter
yrkesgrensdominans i olika län 1896*
IndustriLän
arbetare
Antal fören.
Därav
(100O-tal)
Totalt
Industri
Jordbruk

Blandade

Malmöhus
22,5
68
28
14
26
Gbgs o Bohus
22,2
26
8
1
17
Sthlms stad
21,4
11
7
4
östergötland
15,7
34
12
6
16
Gävleborg
13,3
49
17
9
23
_Västernorrland _____________ 12,3 ---------------~§________________ _:1,Z_ _______________________________ 29 ----·
Älvsborg
12, 1
7
3
4
Kopparberg
11,6
43
12
15
16
Värmland
11, 1
22
11
3
8
Örebro
10,6
13
5
1
7
Jönköping
7,7
25
13
2
10
.Sthlms län __________________ 7, 3 ________________12 ______________ 3 _______________ 1 ________________8 ------·

7,3
18
8
10
Västmanland
Blekinge
6,7
6
1
2
3
6,4
24
5
6
13
Södermanland
Kalmar
6, 1
7
2
4
Skaraborg
5,8
5
3
2
.Uppsala _____________________ 5,3 ________________ 4 ________________1__________________________________3 ------·
Norrbotten
Kronoberg
Kristianstad
Halland
Västerbotten
Jämtland
Gotland
Antal
Procent

4,7
4,2

12
5

3, 7
3,7

20

3,2
1,5
08

11
9

4
1
1
1
4

2
9
3
1

12

2

5

6
4
10
7
4
5

1
490
100

1
166
34

85
19

239
47

*) Tabellen är uppställd efter antalet industriarbetare i de olika länen. Källa: W Sjölin 1960 s. 63-64.
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Kapitel IV
Grundtabell IV: 1. Andelsmejerier i Danmark inrättade åren 1884-90 = "genombrottet"
1884
1887
1885
1886
1888
1889
1890
Själland
Bornholm
Lolland-Falster
Fyn
Jylland
Hela landet

2

3

1

3
8
29
43

4
14
21

11
1
9
11
46
78

30
7
9
38
74
158

81
5
3
34
125
248

35
2
9
20
28
94

20

6

34
60

Källa: Björn, Dansk Mejeribrug 1882-1914 s. 85

G rundtabell IV:2. Den danska svinslakterirörelsens utveckling 1888-1920
År
Antal slakterier Andelsägare Mottagna svin Omsättn milj kr
1888
1890
1895
1900
1920

1
10
17
26
44

1218
15648
25000

60000
161000

23000
147000
529000
660000
781000

1
8
23
28
258 7

Källa: Axelsen Drejer s. 214
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Kopitel V
Grtn:ltabell V:1. MejeriutveckUngen totalt 1890-1930, antal meierier länsllis samt
andetsmejerier totalt, femårsintervaller
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
Un/Ar
69
46
71
25
19
21
SIOCl<holm
70
30
~
Sc)der~

ÖSlergOttaod
J~ng

6l
116
204
80

53
134

12&

34
9S

162

141

171

84

65
18

72
72
5
35

40

K ~.

3S

2-1!.

Ka)rer'

56

68

Gotland

11

69
f7

8te«inge
Klislllll\Slad

24

39

44

62

76
114

Matro/lus

J:!oland

G1bgo6ohus
Åt;sborg·

Sl<arabo<g
Vlm'land
Orebro
V~
KOl)p8,rberg

120
200

67
32

47
115

140
83
33
62
296

45
37
61
50

75
89

Vilsterno<11and

30
26

Jllm!and

23

V6sl&rbotlel,

43

27
26
42

7

20

G&w>t>o,g

Noobonen

13

85

24
62
338
48

93

65
87

75

63

37

34
22
2S

30
29
1688

111

76
105
63
9

34

71
116

57
19
67

2S
70

110
81
~
87

5

n

309
43
65

'Z!J?
42

15
101
415
50

48

50
64

69

60
31

70

57

23

26
24
27

28

35
21

29

84
16
75
23
20

la~•-

23
25

S6

47

87

88
95

88
35
9S

43

33
26

13
109

16
135

423
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40
62

26
49
60

41

41
27
18

32
20

61
111
2A

17
117
399

2?
42

·--~L
41

30

18
47
34

42
40

26

46

34

3()

17

46
27

26

1648

1600

1663
1562
1793
1575
1411
1~79
410
73
322
430
550
629
&6S
KAlol-:
rreddelllnder1 1890-1910; SOS Meje~hal11erirG 1913-1930
·) Sllfroma allSer både norra och &Odte lGnsdolen,a/HKS•OOYåden&
SUliNl,
Andelamei.

29

19
8
24
28
30
19
20
81
82
87
89
88
100
107
96
104
97
_..f!)___ J.,!..___~__61 · - - ~

77

68

21
56
87

1930

§73

711..

Grundtabell V:2.
Antal andelsmejerier 1890-1930 länsvis och totalt samt andelar i procent av resp. antal
Län/Ar

1890
1900
1910
1920
1930
Andels
Proc. Andels
Proc. Andels
Proc. Andels Proc. Andels Proc.
Stockholm
2
2,81
3
· 10
10
52,63
12
52,17
Uppsala
1
2,5
3
8,82
11
52,38
15
60
Södermanland
0,86
8
6,34
12
16,9
33
58,92
39
82,97
östergötland
2
0,98
12
8,51
28
24, 13
44
50,57
54
61,36
Jönköping
6
9,23
7
12,28
5
5,95
14
14,73
Kronoberg ____________ 2 ____ 5,26 _______ 2_____11, 11 _______ 4_____ 21 ,05 _______ 6 _____ 37,5 _____ 17 ___ 27,86 _

Kalmar*
1
1,78
26
38,23
42
62,68
51
68
84
75,67
Gotland
9
81,81
2
15,38
5
62,5
7
30,43
10
41,66
Blekinge
4
16,66
27
61 ,36
20
71 ,42
16
80,0
15
75
Kristianstad
9
7,5
52
68,42
63
76,82
59
72,83
62
70,45
Malmöhus
0,5
54
47,36
54
56,25
55
51,4
54
55,67
Halland______ ____________________________ 25 ____ 38,46 ______ 38 ________ 76______ 42 ____ 76,36 _____ 51 ____ 70,83 _
G1bg oBohus
3
12,5
1
20
3
23,07
4
15
18,29
16
20,77
11
10,09
21
Älvsborg•
Skaraborg
5
4,34
28
8,28
29
9,76
21
4,96
27
10
20,83
20
47,61
8
32
11
Värmand
2,22
Örebro
9
13,84
11
22
17
42,5
25
Västmanland ____________5 _____8, 19 ______ 38 ____ 43,67 ______ 39_____60,93 ______ 43 ____ 69,35 _____ 34 ___
Kopparberg
Gä\Aeborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
SUMMA

11
2
13
7

22
6,66
50
30,43

73

4,67

38
3
6
24
24
15
430

60,31
8,82
27,27
96
80
51 72
25,47

42
9
20
30
31
23
550

60
39,13
71,42
69,76
93,93
88 46
38,84

25
17
12
19
33
17
565

60,97
62,96
66,66
73,07
97,05
100
38,2

36
23
16
33
32
26
715

23,52
17,94
6,76
40,74
59,52
66,66 _
87,8
76,66
88,88
70,21
94, 11
100
44,68

Källor: Lantbruksstyrelsens meddelanden 1890-1910, SOS Mejerihantering 1913-1930 och grundtabell V: 1.
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Grundtabell V:3.
Antal leverantörer till mejerier 1890, d:o till andelsmejerier 1910-1930 samt proc. andelar
beräknade på antalet brukningsenheter (be) över 2 ha åker, femårsmedeltal
Län/år

1890
1910
1920
1930
Mej-lev.
Proc.
Lev. anProc.
Lev. anProc. Lev. anProc.
andel delsmej.
andel
delsmej.
andel delsmej.
andel
totalt
Stockholms
529
7,99
244
3,62
1148
13,77
2190
26,9
720
10,55
1475
21,53
Uppsala
482
9,44
227
4,35
51 ,12
722
11 ,62
2473
28,04
4319
50,31
Söderrnanland
3000
östergötland
3200
30, 18
1786
17,35
3407
25,47
5857
46,03
491
3,04
2400
15,36
Jönköping
2315
16,5
213
1,38
Kronoberg __________ 1460 _______12,47 ________ 441 ________3,51 ________ 267 ________1,97 _____ 1558 ____ 11,76 _
2500
21,8
2899
20,21
7370
54,14
Kalmar
610
4,75
Gotland
512
11,05
1570
33,99
1509
26,01
2848
50,14
3141
51,3
Blekinge
375
7,26
1085
20,9
1356
21,56
Kristianstad
2465
16,25
11658
68,62
11217
59,52
14820
81, 18
Malmöhus
4823
27,36
14574
83,32
14943
83,52
16015
92,67
Halland _______________ 2550 ______ 25, 19 _______ 5085 __________47 _______ 5567 ______ 47,39 ______ 8022 ____ 70,03 _
Göteb.oBohus
1790
16,96
130
1,29
362
3,23
534
5,01
Äll..sborg
1820
9,04
1191
5,54
1083
4,62
3609
16,04
4516
20,93
Skaraborg
4000
21,9
3207
16,74
3099
13,68
911
5,49
619
3,27
1310
6,97
Värmland
950
5,26
örebro
1800
19,14
530
5,18
1282
10,85
2824
24,78
Västmanland _________ 1000 ______15, 15 _______ 1985 ______ 30,88 _______ 3194 ______ 41,58 ______ 3698 ____ 49,67 _
Kopparberg
GälAeborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
SUMMA

1850
400
780
480
1300

13,55
3,81
8,19
6,45
14,14

38491

14,8

1911
396
867
834
1166
1265
54498

14,79
4,2
8,51
9, 19
8,62
17,5
20,24

1769
1531
1150
1261
1681
1710
64738

12,95
11 ,87
8,17
13,63
12,2
25,29
21,02

3274
2372
2031
1906
2038
2850
100977

Källor: Historisk statistik Il Tab. D13, D17 och D18, Lantbrukskalendern 1908-1916 samt SOS Mejerihantering 1913-1932

Grundtabell V:4. Mejeriutvecklingen 1890-1930
Ökning resp. minskning av antalet privat- resp. andelsmej.
under 10-års och 5-årsperioder
Andels + el Period
Privata + el 1890-1900

-241

357

1900-1910

-392
48

120
15

61
-90
-614

108

1910-1920
1920-1925
1925-1930

S:a netto

Källor: Lantbruksstyrelsens meddelanden 1890-1913 och
SOS Mejerihantering 1913-1935
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42
642

24,62
18,82
20,8
19,52
11,76
28,76
32,85

Grundtabell V:5.
Andelsmejerier • proc. andelar av mejerier, leverantörer och invägning, milj kg
Mejerier
Leverantörer
lnvägn, milj kg

1890
4,9

1900
25,5

1910
38,8

1915
37,8
68,3
59,5

1920
38,2
68,2
67,8

1925
40,8
69
70,7

1930
44,7

69,7
71,3

Källor: Lantbruksstyrelsens meddelanden 1890-1910 och SOS Mejerihantering 1913-1930. (bearbelning)

Grundtabell V:6. Genomsnittligt antal medlemmar per mejeriförening
länsvis vart femte år 1910-1930
1910
1915
1920
Län/år
122, 1
184,3
128,9
Stockholms
49,9
62
69,5
~la
80,5
80,5
Södermanland
64,4
84,1
80,4
74,3
östergötland
38,3
68,4
82,8
Jönköping
Kr9nober9
--········
97d.__ .•.. 46.4_______ 41 3
59,2
62,3
57,2
Kalmar
317,6
215,5
534,7
Gotland
47,6
82,2
84,7
Blekinge
203,3
190,7
211 ,9
Kristianstad
283,6
275,6
Malmöhus
289
___
.J..<!Q,5
134,8
_____
130,6 ·-··
Halland ..
100,2
82,1
66
Göteb.oBohus
78,3
100,8
90,5
ÄM;borg
132,9
154,1
142,2
Skaraborg
69,3
58,7
53,8
Värrrland
63,9
74, 1
68,6
Örebro
67,_?___
__lH,3
73,3
Västrran~.
58, 1
47,6
64
Kopparberg
86,3
55,7
72,2
Gävleborg
77
56,1
98,3
Västernorrland
40,8
58,6
39
Jäntland
52,1
Västerbotten
46
46
103
Norrbotten
59,3
65,9
102,6
101,8
SUMMA
105,1

1925
1930
132,2
183,3
80,7
100,2
81,5
109,7
86,4
109,2
110,3
175
51,2
•••• 92, 3 .
74,6
90,3
233,4
290,3
126,6
206,2
209,7
235,3
286,9
290
140...._2 ____ 157,4.
95,1
121,7
116,4
166,5
142,9
159,5
95,2
126,5
82,3
103
87.5 •..•••.. 103 _
72,7
93
93,9
105,5
131,2
186, 1
52,3
63,6
53,8
70,3
100
110,8
114
143,6

Källor: LantbrukSkalendern 19013-1932 och SOS Mejerihantering 1913-1930
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Kapitel VII
G rundtabell VI I: 1.
Tjurföreningar 1910-1930 antal medl. länsvis, femårsmedeltal samt s:a
föreningar
Län/år
1910
1915
1920
1925
1930
Stockholms
422
676
485
722
900
Uppsala
113
411
371
380
407
Södermanland
810
806
454
884
1134
östergötland
418
781
548
598
866
Jönköping
813
1709
1397
1454
2226
.Kronoberg ___________________247 ___________804 __________1071___________ 1744 ________ 2205 .

Kalmar
395
1047
996
1756
2264
Gotland
364
742
980
1214
1642
Blekinge
488
652
542
838
845
Kristianstad
1381
1628
1628
2090
2596
Malmöhus
1466
1317
997
1117
952
Halland
493
844
1041
1892
3072
------------------------------------------------------------------------------------------------------·
Göteb.oBohus
560
1181
1072
1604
1732
Älvsborg
463
1052
1062
2155
3471
Skaraborg
191
792
770
938
2070
Värmland
502
680
629
536
643
Örebro
536
858
718
844
999
Västmanland
257
283
289
444
510
·------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopparberg
1398
2774
3540
3569
4212
Gävleborg
522
1143
887
1276
1568
Västernorrland
820
1602
831
951
1086
Jämtland
141
722
599
876
1423
Västerbotten
663
1684
1395
1301
1272
1210
1226
Norrbotten
2192
1649
2358
14673
26380
23528
30832
40453
S:a medlenvnar
S:a föreningar
906
1466
1259
1743
2185
Källa: Lantbrukskalendern 1908-1932
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Grundtabell Vll:2. Tjurföreningar 1910-1930,
antal medlemmar länsvis samt d:o i procent av be över 2 ha åker
Län/År

1910
Medlem. Procent
422
6,27
113
2,16
810
13,03
418
4,06
813
5,27

1920
1930
Medlem. Procent Medlem. Procent
Stockholm
485
5,81
900
11 ,05
Uppsala
371
5,43
407
5,94
Södermanland
454
5, 14
1134
13,21
östergötland
548
4,09
866
6,8
Jönköping
1397
8,66
2226
14,25
1
.~r.<:>r1_c>IJ.E:lr.9............................?47.................J,.~!.. ..............J.9?. ............... ..?1.~J ................?.?.9~ .............~.~..~......
Kalmar
395
3,44
996
6,94
2264
16,63
Gotland
364
7,88
980
16,89
1642
28,91
Blekinge
488
9,4
542
8,62
845
13,8
Kristianstad
1381
8, 12
1628
8,63
2596
14,22
Malmöhus
1466
8,38
997
5,46
952
5,5

.tic1.11.a.n9.............................. ....4.9.~................4..?.?. ............... ~.IJ4.1........ ...... ~!.~E3............. .. ~9.!?..
Göteb.oBohus
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro

560
463
191
502
536

5,57
2, 15
0,99
3,03
5,24

1072
1062
770
629
718

9,58
4,53
3,4
3,32
6,08

1732
3471
2070
643
999

... ......?.?. .~~ .... .
16,25
15,42
9,59
3,42
8,76

Y,~l>~rr,ia..,ri.l~r,i~.......................?~7.................?.,.~~·················?.~~................. ~..!..~..................?.1.9................. ~!.~?........
Kopparberg
1398
10,82
3540
25,92
4212
31,68
Gävleborg
522
0,55
887
6,87
1568
12,44
Västernorrland
820
8,05
831
5,9
1086
7,44
Jämtland
141
1,55
599
6,47
1423
14,57
Västerbotten
663
4,9
1395
10, 12
1272
7,34
Norrbotten
1210
16,74
1226
18, 13
2358
23,79
SUMMA
14673
5,45
23528
7,63
40453
13, 16
Källor: Historisk statistik för Sverige Il tabell 013, 017, 018 samt Lantbrukskalendern
1908-1932.
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Grundtabell Vll:3.
Kontrollföreningar 1908/10-1930, antal medl. länsvis, femårsmedeltal samt
s:a föreningar
Län/år
1910
1915
1920
1925
1930
Stockholms
302
422
286
336
431
Uppsala
218
238
150
284
414
Södermanland
626
681
597
805
1116
östergötland
704
763
744
1095
1629
Jönköping
231
253
203
209
432
Kronoberg ________________ 76 ____________ 81____________ 95 ___________ 106 ___________ 373______ _

Kalmar
361
364
219
645
1005
Gotland
191
201
144
317
635
Blekinge
140
116
116
157
358
Kristianstad
1017
928
535
635
900
Malrröhus
1864
2341
1232
1374
1572
Halland
232
398
297
608
1357
---------------------------------------------------------------------------63
119
162
134
399
Göteb.oBohus
258
122
522
190
187
Älvsborg
431
220
176
957
190
Skaraborg
Värmland
177
175
133
225
246
Örebro
168
267
252
414
561
Västmanland
165
245
145
394
579
----------------·----------------------------------------------------------------------------------------Kopparberg
452
909
297
511
803
Gävleborg
148
218
116
249
396
Västernorrland
79
164
83
114
139
Jämtland
415
470
184
185
407
Västerbotten
319
769
168
195
289
181
371
470
155
Norrbotten
166
15891
6568
9791
8623
10984
S:a medlemmar
859
1224
768
558
631
S:a föreningar
Källa: Lantbrukskalendern 1908/10-1932
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Grundtabell Vll:4. Kontrollföreningar 1908/ 10-1930,
antal medlemmar länsvis samt d:o i procent av antal be över 2 ha åker
Län/År

1910
1920
1930
Medlem.
Procent
Medlem.
Procent
Medlem.
Procent
Stockholms
302
3,21
286
2,44
431
3,68
Uppsala
218
3,52
150
1,68
414
4,7
Söderrnanland
626
9,29
597
5,3
1116
10,56
744
4,19
1629
9,74
östergötland
704
5,98
231
1,29
203
1,02
432
2,26
Jönköping
Kronoberg _____________ 76 __________ 0,51 __________95__________ 0,51 ________ 373__________ 2,06 ____ _

361
2,31
219
1,24
1005
6,03
Kalmar
Gotland
191
3,54
144
1,89
635
8,47
Blekinge
140
1,97
116
1,13
358
3,6
2, 17
900
3,82
Kristianstad
1017
4,38
535
1864
7,75
1232
5,11
1572
6,98
Malrröhus
Halland __________________232 __________ 1,83_________ 297 _________ 2,03 __________1357 _________ 9, 62 ____ _
Göteb.oBohus
162
Älvsborg
190
Skaraborg
220
Värmland
177
Örebro
168
Västmanland ____________165 _________
Kopparberg
452
Gävleborg
148
Västernorrland
79
Järnland
415
Västerbotten
319
166
Norrbotten
SUNNA
8623

1,27
119
0,7
399
2,5
0, 78
122
0,37
522
1,74
957
3,68
0,97
176
0,64
0,76
133
0,46
246
0,82
1,16
252
1,35
561
3,11
2, 13__________!~-~----------1,45_________ 579 __________ 6, 08 ____ _
1,54
297
1,32
803
3,47
1,31
116
0,63
396
2,2
0,66
83
0,38
139
0,59
3, 16
184
1,42
407
2,82
168
0,84
289
1, 17
1,61
1 77
155
1 21
371
2 19
2,41
6568
1,53
15891
3,7

Källor: Historisk statistik Il tabell D13, D17, D18 och Lantbrukskalendern 1908/ 10-1932
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Grundtabell Vll:5.
Hingstföreningar 1908/10-1930, antal medl. länsvis, femårsmedeltal
samt s:a föreningar
1930
1920
1925
1910
1915
Län/år
Stockholms
Uppsala
Söderrranland

101
329

~~~

~

477
58
611

174
970

9964
216

15041
372

1154
1769
9
~
~
~
Jönköping
100
97
Kronoberg . --------------------------------- 55 ____________ 51 _____________ 24 _______________ _
Kalrrar
302
354
767
736
Gotland
81
153
545
660
689
Blekinge
212
169
207
362
456
Kristianstad
403
1125
1772
1277
751
Malmöhus
195
1281
2163
1029
564
Halland _______________________941 ___________1~~~--------- 1672 _________ 1380 _________1176 _
1169
319
198
805
198
Göteb.oBohus
333
888
1299
686
36
Älvsborg
756
1370
937
524
118
Skaraborg
511
156
401
254
215
Värmland
231
324
184
165
88
Örebro
Västrranland
133
219
203
181
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kopparberg
115
304
303
426
544
Gävleborg
421
394
291
Västernorrland
86
119
362
190
208
Jämtland
391
243
249
Västerbotten
58
171
Norrbotten
S:a medlemmar
S:a föreningar

3695
94

11089
280

9639
247

Källor: Historisk statistik Il tabell D13, D17, D18 och Lantbrukskalendern 1908/10-1932.
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Grundtabell Vll:6
Hingstföreningar 1908/10-1930, antal medl. länsvis samt d:o i proc. av be över
2 ha åker
1930
1920
1910
Län/år
Medlem.

Stockholms
Uppsala
Söderrranland
ÖStergötland
Jönköping

101

329
334

Procent

Medlem.

Procent

Medlem.

1,93
5,29
3,24

174
970
850
97

2,55
11
6,35
0,62

1769
590

Procent

20,6
4,63

Kronoberg ------------------------------------------------- 51 __________ 0, 37 _______________
2, 63
736
5, 6
Kalrrar
302
81
1,75
545
9,39
689
12,13
Gotland
Blekinge
212
4,08
207
3,29
456
7,44
751
4, 11
Kristianstad
403
2,37
1772
9,4
Malmöhus
195
1, 11
2163
12,09
564
3,26
Halland ______________________ 941 _________ 8, 69 _________ 1672 _______ 14,23 _________ 1176 _______10,26 .
Göteb.oBohus
198
1,97
1169
10,45
198
1,85
Älvsborg
36
0,16
1299
5,54
333
1,48
0,61
1370
6,05
524
2,42
Skaraborg
118
511
2,7
215
1,14
Värmland
156
0,94
Örebro
88
0,86
324
2,74
165
1,44
Västrranland _______________________________________________?_1_~---------- 2,85 ___________181 _________ 2,43 .
115
0,89
303
2,21
544
4,09
Kopparberg
421
3,26
291
2,3
Gävleborg
Västernorrland
86
0,84
36.2
0,84
208
1,42
Jämtland
391
4,22
249
2,55
Västerbotten
Norrbotten

SUMMA

3695

1,37

171

1,24

15041

4,8

9639

3,13

Källor: Historisk statistik Il tabell D13, D17, D18 och Lantbrukskalendern 1908/10-1932.
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Grundtabell Vll :7. Svinavelsföreningar
1915-1930, antal medl. länsvis, femårsmedeltal samt s:a föreningar
Län/år
1915
1920
1925
1930
Stockholms
590
674
606
707
Uppsala
25
208
259
483
Söderma.nland
603
724
726
814
östergötland
884
1136
1286
1644
Jönköping
384
479
971
1283
Kronoberg _____________________ 574 ______________ 856 ______________1126 _______________ 1644 _

Kalmar
Gotland
Blekinge
Kristianstad
Malmöhus

1165
518
470
1261
2099

1111
811
413
2253
2883 ·

1570
742
574
1641
2266

2070
842
660
2363
2387

!:!?ll~1]9__________________________??~---------------~?.?.._______________759 --------------- 1485 .
Göteb.oBohus
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro

744
216
523
533
1624

1207
177
558
544
327

Kopparberg
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

1266
366
245
165
132
278
15417
634

1430
166
92
72
63
31
16903
658

1327
1328
316
778
710
1212
535
574
387
489
~~.:'>J!!15~nL~!:i.Q_________________________________________~J________________179 _________________212 _

S:a medlemmar
S:a föreningar

Källa: Lantbrukskalendern 1908/10-1932
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1530
327
80
76
62
215
18270
816

1524
490
174
78
186
262
23749
1127

Grundtabell Vll:8. Svinavelsföreningar
1915-1930, medl. länsvis samt d:o i ~roc. av be över 2 ha åker
1920
1915
Län/år
S!oekl)olm
4Jpsala
Södermanland
ÖStergötland
Jönköping
~t'?fl0ber9
Kalrrar

Go!Jarid
Blekinge
Krislfanstad

MalmöhusHallaro

Gilteb.oBohus
Ählsborg
Skaraborg
Vå,rrland
Örebro
y~trranland
Kopparberg
Gä\Aeborg
Västernorrland

Jän1land
VästerlloUen

Norrbotten
SUM'M

Medlem.
674
208
0.47
724
9,7
8,58
1136
'2,49
479
984
_574 ___ _ 4.57
856
1165
10.16
1111
811
518
11.21
413
9,05
470
7,42
2253
1261
12
2883
2099
_....§...96
_·____~37
752
1207
744
7,4
1n
216
1
2,73
658
523
533
3,21
544
15,89
327
1624
___
.!L
...
0
-~!1266
9,79
H30
166
3,88
366
92.
245
2.4
1,81
72
165
0,97
63
132
31
278
3,84
16903
15417
5,72

Medlem.
590
25
603
884

Procent

6,n

1930

Procent
8,08
3.04
8,21
8,49
2,97

Medlem.
707
483
814
1644
1283

6.32

1644

7,74
13,98
6 ,56
11,95
W.11
5,42
10,79
0,75
2,46
2,87
2,76
0,66
10.47
1,28
0 ,65
o,n
0.45
0 ,45
5,48

2070
842
660
2353

2387

---.!..~
1328
778
121 2
574
489

_$72.
1524
490
17.4

78
186
262

23749

Procent
B.68
7,05
9,48
12,92
8,21
12,~L.
15,2
14,82
10,78
12,94
13,81
12~:.
12,46
3,45
5,61
3 ,05
4.29
3,65
11,46
3 ,88
,. 19
0,79
1,07
2,64
7,72

t<ii8or. Hstorisk stallstlk lör Sverige II labei 013, 017, 018 och l.Qntbrukskalendern 1908/10-1932.

G rundtabell Vll:9. Fåravels/baggföreningar 1920-1930,
antal medl. länsvis, femårsmedeltal samt s:a föreningar
Län/år
1920
1925
1930
Stockholm
14
8
5
118
216
Uppsala
29
Södermanland
37
25
8
östergötland
12
71
88
Jönköping
23
138
322
Kronoberg_________________ _____172_________________592 ______________ 406 _
Kalmar
29
108
117
Gotland
Blekinge
8
7
Kristianstad
191
283
238
Malmöhus
31
34
23
Halland
68
59
79
----------------------------------------------------------------------------------Göteb.oBohus
30
32
56
Älvsborg
17
107
303
36
118
163
Skaraborg
Värmland
10
9
11
Örebro
15
71
89
.Y?_~~~!~~«:!__________________________________________ 8 ------------------3 _
Kopparberg
4
16
33
Gävleborg
14
26
Västernorrland
11
12
7
Jämtland
36
56
Västerbotten
Norrbotten
S:a medlemmar
S:a föreningar

785
108

Källa: Lantbrukskalendem 1908/10-1932
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1867
252

2200
290

Grundtabell Vll:10. Fjäderfäavelsföreningar
1898-1930, antal medl. länsvis, femårsmedeltal samt s:a länsföreningar
1905
1910
1915
1920
1925
1930
Län/År
1898
Stockholm;
219
497
618
672
499
536
l..ppsala
111
546
806
804
628
489
781
801
Söderrranland
415
602
639
515
146
387
515
377
227
261
östergötland
910
Jönköping
194
462
319
729
336
Kronoberg _________ _________ 280
375
385
• 348 ------ 112----- 113
150
307
Kalrrer
54
245
290
813
120
27
173
182
251
GoUand
69
171
Blekinge
80
175
160
108
637
257
Kristianstad
222
521
465
402
730
474
572
976
587
Malmöhus
486
640
258
353
229
Halland
277----- 443 .
171
405
Göteb.oBohus
321
209
222
245
177
279
291
287
Älvsborg
238
204
SkarabOrg
106
306
824
541
617
988
217
140
160
Värmland
229
285
230
örebro
174
138
202
243
275
369
______________ 520 _______367 - ---- 455 -------- 414 _
213
320
-Västrrenland
-----·- 707
716
551
Kopparberg
203
346
406
492
Gä\/leborg
270
276
385
276
231
372
Västemorrland
330
385
200
204

---------

Jämland
Västerbotten
Norrbotten
S:a medlemmar
Länsföreningar•

317
0

4313
12

14

53

98

103

227

6582
20

9570
23

9368
23

7251

9701
24

23

') Antalet lokattöreningar totalt aldrig lastställt.
Källor: Fjäderfäavelsföreningens arkh,rraterial, rösHångder, rnedlemsstatistik och tidskrift.
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G rundtabell VI I: 11.
Fjäderfäavelsföreningar 1910-1930, antal medl. länsvis samt d:o i procent*.
Län/år
1910
1920
1930
Medlem.
Proc.
Medlem.
Proc.
Medlem.
Proc.
Stockholms
497
5,29
672
5, 73
536
4,58
Uppsala
546
8,83
804
9,02
489
5,55
Södermanland
602
8,93
801
7, 12
515
4,87
ÖStergötland
387
3,28
377
2, 12
261
1,56
Jönköping
336
1,88
462
2,33
729
3,81
Kronoberg ________________ 375________ 2, 54 ___________ 348________ 1,88 ___________ 113 ___________0, 62 _
Kalmar
Gotland
Blekinge
Kristianstad
Malmöhus

150
0,96
290
1,64
813
4,88
120
2,23
173
2,27
251
3,48
6,41
175
2,46
160
1,56
637
257
1, 1
465
1,88
730
3,09
486
2,02
976
4,05
587
2,6
~!~Q~i______________________ 258________ 2,03 ----------- 229________ 1,57 ----------- 443 -----------3, 14__
171
1,01
405
2,53
Göteb.oBohus
209
1,64
Älvsborg
177
0,73
279
0,85
287
0,95
Skaraborg
306
1,36
541
1,96
988
3,8
Värniand
230
0,87
285
0,99
160
0,53
Örebro
138
0,95
243
1,3
369
2,04

y~~t_~Q~~ris! _____________ 367________ 4,75 ------------~~-~-------- 4, 15 ----------- 320 -----------3,36-·
Kopparberg
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

SUMMA

346
276
330

1, 18
2,45
2, 76

716
492
372

3, 18
2, 7
1,7

406
231
204

1,75
1,28
0,87

14

0,07

98

0,49

227

0,92

6582

1,84

9368

2,18

9701

2,26

*) Av totala antalet brukningsenheter i resp. län samt totalt

Källor: Fjäderfäavelsföreningens arkivmaterial, röstlängder, medlemsstatistik och tidskrift.
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G rundtabell VI I: 12
Medlemskap i produktionsföreningar totalt 1908/10-1930, antal och procent*
Län/År

1910
1920
1930
Medlemsk. Procent Medlemsk. Procent Medlemsk. Procent
Stockholms
729
10,83
1459
17,5
2043
25, 1
Uppsala
432
8,29
932
13,66
1520
22,18
Söderrranland
1765
28,41
2782
31,54
4841
56,39
ÖStergötland
1456
14, 14
3326
24,86
4817
37,86
Jönköping
1044
6,77
2199
13,64
4263
27,3
Kronoberg ___________________ 323 _______ 2,57 _________ 2245 _____ 16,58________ 4628 ____ 34,93_
16,41
6192
45,49
Kalrrar
1058
9,22
2355
Gotland
636
13,76
2480
42,75
3808
67,05
Blekinge
840
16, 18
1278
20,32
2326
37,99
Kristianstad
2801
16,48
6379
33,85
6848
37,51
Malrmhus
3525
29,15
7306
40,83
5498
31,81
~l!.~IJ9_________________________.:i_~~~------- 15,4 ----------~?_l§______ 31, 62________ 7169 ____ 62,58__
Göteb.oBohus
920
9,15
3597
32,15
3713
34,85
Älvsborg
689
3,2
2677
11,42
5407
24,03
Skaraborg
529
2,76
2910
12,85
4926
22,83
Värmland
835
5
1827
9,65
1689
8,99
Örebro
792
7,75
1636
13,85
2303
20,21
~~~l~rJl~ri!!____________________'!?~------- 6,56 ___________?_Q1________9, 16_________l~§_____ 20, 75_
Kopparberg
1965
15,21
5574
40,82
7116
53,52
Gävleborg
670
7, 11
1590
12,32
2771
21,99
Västernorrland
985
9,67
1379
9,79
1614
11,05
Jämtland
556
6, 12
1246
13,47
2157
22,09
Västerbotten
982
7,26
1853
13,45
1747
10,08
Norrbotten
1376
1904
1412
2088
4738
47,81
S:a medlemsk/proc.
26996
10,02
62861
20,41
93679
30,46
*) Samtliga utom fjäderfäavelsföreningar; andelar av be över 2 ha
Källor: Historisk statistik för Sverige Il tabell D13, D17, D18, Lantbrukskalendern
1908/10-1932 samt grundtabeller för produktionsföreningar.
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Grundtabell Vll:13.
Antal medVled. i HS 1890-1930 länsvis och d:o i 12rocent av be över 2 ha åker,
Län/År

1930*

1920*

1910*

1890*

Medl.
Proc.
74,05
6027
2691
40
3945
1147 17,32
Stockholm
4495
65,62
34,07
25,84
1775
2545
1319
Uppsala
36,81
3160
1511
24,32
2135
486
8,28
Söderrranland
46,09
5865
2563
24,9
3683
1000
9,43
östergötland
22
23,9
3750
3436
5,7
3683
Jönköping
800
23,27
Kronoberg
-· ·· 260 ---· 2,31________ 873 -- - 6, 96•••••• 1260 ----!),31___ 3083
18, 13
6744
49,54
2601
13,54
Kalrrar·•
8,33
1553
1069
1724
29,72
2045
36
13,9
1083
23,44
644
Gotland
24,54
2092
34,
17
19,05
1543
704
13,63
989
Blekinge
21
,51
20,69
3928
4,35
1900
11 , 18
3900
Kristianstad
660
9721
56,25
53,74
12460
69,64
16,61
9400
Malmöhus
2929
28,4
•
6,Jl1
_______
1729
____
15,
98
••••••
3336
•••
2710
•••
23,65 .
700
Halland ------ .•
41,25
12,24
1370
4394
514
4,87
904
9
Göleb.oBohus
26,81
3273
13,97
6032
Ålvsborg..
4,66
1398
6,51
939
13,41
2551
11 ,26
2895
5,25
441
2,41
1006
Skaraborg
12, 1
1980
10,46
4438
23,63
8,49
2006
1533
Värrrland
41,34
1495
12,66
4711
5,12
6,74
482
689
Örebro
2000 ___ 26,04_______2605 ____ 34,98 .
Västmanland ···-···- 930 ••••1_4,-09 ______ 1510
23,~-~75,67
6740
50,69
70, 16
10333
1450
10,62
9064
Kopparberg
52,36
5673
43,99
6598
4957
52,62
2199
20,99
Gä\Aeborg
23,54
3242
23,03
3436
16,26
2635
25,88
Västernorrland
1547
6270
64,21
62,08
6100
65,96
1337
17,98
5632
Jämtland
9979
72,45
12070
69,7
2788
20,62
728
7,91
Västerbotten
10766 108,65
7,82
4192
58,01
8293 122,65
Norrbotten
578
124261
40,42
24,87
99201
32,21
24396
9,39
66960
SUMMA
Medl.

Proc.

Medl.

Proc.

Medl.

Proc.
47,32
37,3
24,21
27,54
23,26

Medlemstalen avser resp åren 1888, 1910, 1920 och 1930. Brukningsenheter (be) dito 1890,
1910, 1919 och 1932.
..) Avser både norra och södra länsdelama/HS-orrtådena
Källor: tistorisk statistik Il label D13, D17, D18; KSLAT nr 5 år 1883; KSLATår 1890 och Kungl.
Lantbruksstyrelsens berättelser 1890-1930.
0

)
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Grundtabell Vll:14a. Antal ledam/medl. och cilien i HS 1882-1930*.
Ledam'medl
Gillen/aw

1882/85
23163
326

1886190
26369
344

1896/1900
37137

1906/10
66960
337

1916/20
99201
590

1926/30
124261
378

Grundtabell VII: 14b.
Antal led/medl. i HS 1882-1935 totalt och i orocent av antalet be över 2 ha*
I Led/medl.l
Procent
1882/1885
23163
1886/1890
26369
10,15
14,3
1896/1900
37137
1906/1910
24,87
66960
1916/1920
99201
32,21
124261
28,99
1926/1930
1931/1935
137298
4466
") 4 och 5-årsperioder
Källa. Hstorisk statistik. Öllersiktstabeller. Tab. E 55.

Kapitel VIII
G rundtabell VII I: 1a
SLR-organisationens omfattning perioden 1906-1930.

Ar
Medlemrrar
Lokalfören."
Ansluten åker ha

1906

1908

24 312
360

26 558
759
480 000

1920

1930

41 667 65 609 84 726
850
1 140
1 353
536 005 708 000 980 570

1910

1915

25 275
692
350 000

") Eni gt Osterrran 1982 s.154, 402. ·•) Anlal lokaltöreningar 1906 enligt G. Leuf\/ån.
Grundtabell Vlll:1b.
Medlemmar i inköpsföreningar länsvis enligt Lantbrukskalendern,
femårsmedeltal 1910* och 1915• samt 1920 enl SLR' ', antal och procent

1915

1910

1920·

1930•-·

Medlem. Procent Medlem. Procent Medlem. Procent Medlem. Procent
5,69
665
2,55
261
2,77
240
Stockholms
144
1,64
9,96
569
6,46
8,96
616
Uppsala
554
23,92
24,2
134
1,26
2527
1631
1367
20,29
Söderrranland
471
2,81
18,32
1538
13,07
3063
915
7,77
ÖStergötland
11, 19
2876
15,05
1724
9,66
2138
7,95
Jönköping
1419
2703
Kronoberg
1371 - ---- 7,58
W,33
2056 ---13_._94 ----- 1800------ 9,95 -32,8
1120
7,18
5459
1112
7, 13
Kalrrar"""
26, 14
1960
10,55
959
17,82
568
Gotland
29,25
7772
11,73
Blekinge•-232
3,26
833
4193
18,06
15,73
3652
Kristianstad"..
12012
26, 1
Malm:ihus...
8,59
1872
7,78
2066
_______?468 l~,47
3965 _____31,28 -----8335 ---- 59, 14 ------ 9000 --- 63,86 _
Halland
41,21
6576
11,97
9226
57,82
1519
13,7
Göteb.oBohus·"'
1739

964

Älvsborg· • •
Skaraborg
Värmland
örebro
Y~!ffiinland
Kopparberg· ..
Gällieborg--•
Västernorrland
Jämlland
Västerbotten
Norrbotten
SUMMA
•)

927
5297
981
--

3,99
4, 12
20,15
6,79

390 ---- 5 05
18,05
5268
4004
35,65
17,33
2069
2119
16, 18
2861
14,46
21 ,62
2024

45766

13,81

15,76
3803
6,58
5434
20,94
1482
31
,
16
10775
36,09
4693
7257
1265
11,57
1379
9,54
2086
518 _____ 6,71______422 ______ 4,43 --------12051
29,34
6520
22,34
45,4
5099
161 1
17,75
21 19
1339
10,39
1427
10,89
3262
13,8
3402
13,81
2732
3876
22,9
358
1711
18,27
19,76
41926
56507
15,83 84746

15,72
7,01

6,93
13,23
2, 11

lnklusiw Sörmlands centraltörening, ÖStbo härads lantm.-fören. förbund och fristående
föreningar. (För Dalslands centrallantm.-förening anges ingenstädes medlemssiffror).
För 1920 gäller uppgifterna exkl. dessa föreningar.
") Enligt jubileumsskriften ' Svenska Landtrriinnens Riksförbund 1906-1920.
...) Markerade län ingår tillsamrens i en regionförerling; rredlemstalen gäller bägge länen.
' ..") Siffror för 1930 är härnlade ur Lantbrukskalendern men rynmer som framgår flera luckor:
femårsmedeltal har inte kunnat beräknas på grund av bristande sifferunderlag.
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9.78

Grundtabell Vlll:2.
Lantbruksklubbar 1908/10-1935, antal medl. länsvis samt s:a klubbar*
1925
1930
1935
1920
1915
Län/år
1908/10
Stockholm
Uppsala
Södermanland
östergötland
Jönköping

281
231
528
218

286
214
586
307

300
237
581
597
150

200
270
456
601
125

300
265
630
670
126

300
252
642
636
104

Kronoberg ---------------·------------------ 100----------~?_________75__________84 _
792
742
865
609
511
Kalmar
534
54
54
40
63
Gotland
Blekinge
157
218
125
120
235
235
Kristianstad
150
75
885
535
441
428
Malmöhus
1632
2109
2711
2371
2390
2072
Halland
218
523
302
322
621
510
---------------·
------------------------------------------------------------------------------·
--•
Gtbg oBohus
340
364
436
236
Äl\isborg
363
433
345
251
310
399
Skaraborg
131
518
501
167
322
337
Värmland
51
75
95
103
Örebro
90
158
185
215
211
Västmanland _____________ 260 _____________________!9_~---------409 ______!??_!_________ 498 _
Kopparberg
58
157
205
206
186
Gävleborg
35
331
93
90
75
Västernorrland
Jämtland
46
53
46
Västerbotten
Norrbotten
8140
8943
7685
8536
4828
5996
S:a medlemmar
51
67
53
40
52
36
S:a klubbar
*) Ej femårsmedeltal. Källa: Lantbrukskalendern 1908/10-1936
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Grundtabell Vlll:3.
Elföreningarnas utveckling 1900-1980 samt ökning och
minskning mellan resp. tidpunkter
Period

Elföreninaar

1900/10
1910/15
1915/20
1920/30
1930/38
1938/45
1945/55
1955/67
1967/80

11
70
1135
1729
1940
2432
1405
1100
138

Ökning/
minskninQ
11
59
1065
594
211
492
-1027

-305
-962

Källor: Kooperativ verksamhet 1908-1967och Johansson 1981 s. 66.

Grundtabell Vlll:4.
Jordbrukskreditkassor 1916-1935, antal medlemmar i ek. resp år
1920
1925
1930
1916
Centralkassa ( ek)

1935

2815
4145
2155
909
1538
Mälarprovi nserna
1980
4494
ÖStergötland*
2167
Gotland*
S:a S\.€riges
745
1972
2999
4426
11074
Malmöhus
292
818
1156
1483
4689
----------------------------------------------------------------------------------------------------Skaraborg/V:a Swrige
440
390
1177
8943
Mellersta Sverige*
1271
6258
Gävle-Dala*
1661
9325
1422
4160
14804
Mellersta Norrland*
7136
övre NorrVVästerb.

SUMMA

1946

4768

8122

18973

*) Tabellsiffrorna avser i tur och ordning åren 1932, 1936, 1932, 1931 och 1926
Källor: 50 år i lantbrukets tjänst 1916-1966. Jordbrukskasserörelsen. Siffrorna
överensstämmer i stort med de som anges i Historisk statistik för Sverige.
översiktstabeller tab. 81.
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73035

G rundtabell I X; 1a.
Slakteriförenii!jar 1908/i 0- i 931 , antal m edlemmar länsvis
1925
1931
1920/21
1915
1908/10
Län/r~ion
Stockholm
201
124
Up~a
332
339
2692
Södermanland
2721
/Målarprov.I
958
424
417
östergötland
2845
------- - - 700
Jönk(iplf'l!L•..
1941
2605
Kronoberg
1380
1340
1243
Kalmar
2014
1592
1548
Gotland
1270
1706
1496
Blekinge
7049
15003
6819
Kristianstad
9726
8945
11592
!vlal~hu!i_
4473
5629
5875
4330
2639
Halland
6219
8516
8098
GtbgoBohus•
1833
Ä]vsbotg•
Skaraborg
Värriiand
örebro
Vasjrranland

2ns

2735

290

290

4125

4106

44211

50505

1403

59 .

136
4153

t<oppartietg..
Gävleb01'Q....
Västernorrland

Järr&nd
'Västerbotten
Norrbotten
SUMMA

17
3056

4330

54622

·) Gäller både O o. Pn län. -) Gäller både W, X och övriga Norrlandslån t o m l 93 t.
Källor. Mellanh.sakk.+Sw.rdström, Lantbr.kalendern och SOU 1933:12 + G. Hellström
Grundtabetl IX: 1b.
Andelsslakterirörelsen 1900-1934, antal medlemmar ooh föreni(1i!ar
1934
1930
1920
1910
1900
49869
85000
51 901
4219
1 111
Medlerr,r,ar
30
25
21
3
1'
Föreningar
Källa: A H Stensgård l S"9r1ges Lantbruksförbund 1917-1942 s 317.

Hl

G rundtabell X: 1.
Fruktodlareföreningar 1915-1935, antal medlemmar länsvis resp år*
Län/år
1915
1921**
1925
1930
Stockholm
700
670
670
Uppsala
614
1297
1748
2124
Södermanfand
2271
2783
3039
4038
Östergötland
2179
2710
1650
1400
JönköpJn_g _____________________ 327 ___________ 42_____________________________________

1935
1517
3065
4597
1900
4476 _

Kronoberg
150
400
2575
Kalmar
992
990
952
1367
1969
Gotland
956
1260
1352
1457
890
Blekinge
877
790
900
900
1328
Kristianstad __________________ _)_'!?____________!?..~------------~?-~----------1640 ________7800 _
Malmöhus
780
705
570
200
922
Halland
731
497
188
600
Gtbg.oBohus
1563
2240
1203
1587
2648
Älvsborg
843
1125
820
1130
2761
Skaraborg____________________1536 _________ 1778__________ 1892_________ 2995 ________5100 _
Värmland
300
450
3450
705
960
1100
2296
5187
Örebro
1400
2472
4190
282
560
Västmanland
143
Kopparberg
32
62
129
276
1124
Gävleborg
18438
26002
55499
14830
18820
SUMMA
*) Ej femårsmedeltal. **) Siffror för 1921 från HJD:s utredning
Källor: HJO. "Lantmannakooperationen i Sverige" o. Lantbrukskalendern 1908-1936.
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Grundtabell XII: 1. Beräkning av föreningståthet;
sammanställning av elatssiffror och eoang 1910-1 930
1920
1910
Pla1S-

I.AN
Stockholm
Uppsala
Söderrranland
östergötland
Jönköping

siffra

Surrrra

tredelL
15.25

poäng
39

13,5
6,75

46

10,75
16,75

73
57
33
27

t<rono~!9.

!~,g_~-

Katrrar

13,25
9,75
12,5
8.75
6;5

47

..1,~

70
31
17

Gotland
Blekinge
Kristianstad
Malrröhus

!~li!D9.

Göltlb.oBohus
Älvsborg
Skaraborg
Värrrland
örebro
)!~_s_l!!',anland
Kopparberg

Ga1Aebor9
Västernorrland
Jämland
Västerbotten
Norrbotten
SUMMA

17,25
20,75
19,5
15
18,5
14
6,5
10,75
10,5

11
13,75
4

61
49
65
78

22

40
26

44

74
57
58
56
45
84

Platssiffra
rmde~.
12,75
15,25
9.5
10,25
17,25
195
11,25

6
8
8
4
_____.§.25
12,5
15,5
16,25
17,5
17
1525
6,25

Sumra
Poäl1!l
46
41
70
59
27
28
38
76
43
68

73
80

1930
PlalSsiffra
medel!.
12,75
12
6,25
9,5
15

$urTYra

37
30
32
39
75

11

56

14,25
12.75
12,25
6

34

47
51
71

52
67

59
31

__.!.4..Z§_

31

5,5
5,25
6,75
8,25
4,75
575
12:25
13
13,75
17,5
13,25
10,5
12,25
17,25
14,25
14,75
15,75
6,75

77
71
48
58
72
77

..------·

50
38

POäng.
49

') Tabellen avser samäga fyra föteningsgrupper vid de tre tidpunkterna, d.v.s. en
sarrrranställning av silfrorna lör produkUonsföreningar, mejerilårent09ar,
inkopslöteningar och hushållningssällsl\ap. Källor; Resp.grundtabeller.

51

48
32
31
39

36_
69
32
33

41
46
72
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Kempe 1923; Stattin 1980.
Hellström 1976; Thullberg 1977; Kylebäck 1984,
Utterström 1980.
3
Böök 1984, s. 5.
4
Böök 1984, s. 14 f;Johansson, H. 1954; Heckscher
1951; Elvander I 969.
5
Böök 1984, s. 2 ff, 31.
h
Böök 1984, faktaruta 1.
7
Hakelius 1990; 1996; Fregidou-Malama 1994, 1996.
• Johansson & Thullberg 1979.
• Kooperativ årsbok 1994, s. 294-301.
10 Niskanen 1995.
11
Ryden 1998.
12
Morell 2001.
1
'
Eden 1998, 1999.
14
Solberg 1978.
15
Lantbrukskooperativa skribenter som Hilding Röstin och Uno Larsson är välkända i dessa sammanhang.
1
Ruin 1960, s. 198; Kylebäck 1979, s. 61. Kylebäck
"
uppger en medlemssiffra på omkring 100 000 konsumentkooperativt organiserade jordbrukare vid
1930-talets början. Denna siffra erhålles om man
utgår från SCB-skriften "Kooperativ verksamhet"
men har inte betraktats som användbar i detta sammanhang, eftersom siffrorna avser både jordbrukare och jordbruksarbetare.
17
Gadd 2000, s. 53 ff. Gadd uppger att mångsyssleriet
bland de svenska bönderna var mer omfattande än
bland bönder längre söderut i Europa. Nästan inga
svenska landsbygdsinvånare under förindustriell
tid hade jordbruk som enda sysselsättning. Männen ägnade ungefär hälften av sin tid åt renodlat
jordbruksarbete. Övrig tid ägnades åt skogsarbete,
husbyggnad, resor för att sälja och köpa varor samt
slöjd och smide, eftersom alla redskap och hjälpmedel tillverkades på gården. Därtill kom vägunderhåll och skjutsverksamhet. Dessa förhållanden
påverkar också i viss mån mångsidigheten i det föreningsväsen som byggdes upp.
18
Hannes Gebhardt i Finland var pionjär främst inom
kreditföreningsområdet omkring 1900 och medverkade vid samordningen och utvecklingen av det
tidiga kooperativa föreningsväsendet i Finland.
Han skapade bl. a. det finska samordnande riksorganet Pellervo, där man drog upp riktlinjerna för

de lantbrukskooperativa föreningarna omkring
sekelskiftet 1900.
19
Däremot är dokumentationen om organisationen
nära nog obefintlig. Den centrala betodlarföreningen med förankring i Skåne har inte utgivit
någon jubileumsskrift och har av allt att döma inte
varit föremål för forskning. H.Juhlin Dannfelt har
i sin utredning 1922 ägnat två foliosidor åt betodlarorganisationen sådan den förelåg vid denna
tidpunkt. Om lokala betodlarföreningar finns
'Jordberga från början till slut" utgiven i juni 2001.
Hushållningssällskapens historiker beskriver dock
betodlingens utveckling fortlöpande under 1800talet. Ämnet behandlas närmare i kap. X.
20
Edling 1996, s. 11- 13.
21
Frohnert & Horgby 1996.
" Lindner 1986.
23
Innovation (av latinska innovatio) = förnya; åstadkomma något nytt; uppfinning. (Nationalencyklopedin band 9, s. 479).
24
Hägerstrand 1953. Korologisk= rumslig och geografisk.
25
Lundkvist 1977.
26 Rogers 1962, s. 60 ff.
27
Rogers 1962, s. 162. Normaljördelningär inom matematiken och statistiken en av de grundläggande
och vanligaste sannolikhetsfördelningarna, formulerad av den tyske matematikern Karl Friedrich
Gauss (1777-1855) . Efter denne kallas kurvan också Gauss klock-kurva. De slumpvisa fel som uppstår
vid mätningar av olika slag är i allmänhet ungefär
normalfördelade.
28
Population (av lat. populatio = folk) befolkning, i
statistiska sammanhang de som bor i ett visst område eller är föremål för en statistisk undersökning
av en gemensam mätbar egenskap; även materialet
för en sådan undersökning (Nationalencyklopedin
band 15, s. 218).
29
Lundkvist 1977, s. 60 ff; Katz -Levin & Hamilton
1963
'° Peterson 1989, s. 6.
1
'
Lundkvist 1977, s. 62.
32

Pet.erson 1989, s. 4 ff.

33

Lag om ekonomiska föreningar given Stockholms
slott den 1 juni 1951.
~• Stolpe 1946, s. 18 ff.
35
Stolpe 1946, s. 12, 15.
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ICA är internationell beteckning för "The lnterna-

11

tional Cooperative Alliance" som på svenska betecknas fKA för att undvika förväxlingar med ICA:s
detaljhandelsrörelse.
37
Örne 1927. (Första upplagan urspr. 1921) .
"' Stolpe 1946, s. 8, 17 ff; Stolpe 1969, s. 17 ff.
' 9 Kooperationen i samhället. SOU 198 1:60, s. 23 f.
Kooperationen i Sverige. SOU 1979:62, s. 30.
1
•
Johansson, T. 1981a, s . 17.
42
Johansson, T. 1981b, Kooperationen i årtal.
43 Eden 1998; Eden 1999, s. 83-103.
" Stolpe 1946, s.18 ff.
45
Stolpe 1969, s. 28-61 samt s. 102 f.

12

36

•°

n

14

Kapitel II
I

'
4

5

6

'

"

9

10

Friendly Society = välgörande sällskap, vänförsamling.
Självhjälpsmomentet eller hjälp till självhjälp var ett
motto som utkristalliserades under 1600- och 1700talen och som blev en av metoderna för de fattigaste att lätta på fattigdomstrycket i olika avseenden.
Det h ade tillämpats i de gamla hantverksskråna
och när dessa efter hand miste sitt inflytande, kom
det att stå kvar som grundläggande motto även för
sparbanksrörelsen och kooperationen. Kombinerat med bl. a. Pestalozzis uppfostringsprinciper
kom sparbanksrörelsen att bli en av de mest framgångsrika samarbetsformerna för obemedlade
människor världen över under 1800-talet.
Odhe, T. 1945, s.122-139 i Sparbankerna 125 år.
Daniel Defoe var som bekant upphovsmannen till
boken om Robinson Crusoe.
Från Montesquieu härstammar tanken att makten i
staten skall delas mellan tre instanser: en laggivande, en utövande och en dömande makt.
Empiri (grekiska) = på erfarenhet grundad kunskap; empirism avser en filosofisk riktning som betonar erfarenhet. (Nationalencyklopedin band 15,
s. 470).
Merkantil (franska) = handelsmässig, rörande handel, affärs- och köpmanna-; merkantilism= förhärskande ekonomiskt system i Europa fram till omkring 1750, kännetecknat av regleringar, tullskydd
och subventioner å t det inhemska näringslivet.
Den ekonomiska liberalismen blev merkantilismens motsats. (Nationalencyklopedin band 11, s.
247).
Immanuel Kant är mest känd för de t s.k. kategoriska
imperativet: "Handla så att maximen för din vilja kan
bli princip för allmän lagstiftning" eller friare återgivet: "Handla så att ditt handlande i varje läge kan
upphöjas till allmän princip". (Nationalencyklopedin
band 10, s. 503 f.)
''Upplysningstiden," Bra Böckers lexikon, band
24, s. 59, 1982; Nationalencyklopedin band 19, s.
80-81.
Odhe 1945, s. 123.
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Odhe 1945, s. 123.
Citat av Pestalozzi i Odhe 1945, s. 124.johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827), schweizisk pedagog och
förkämpe för sociala reformer. P:s. ideer påverkade av Rousseau har fått betydelse för undeni.sningens utformning och P. har ibland kallats ''folkskolans fade r". (Svensk Uppslagsbok, band 22, spalt
880-881.
Beteckningen utopi (av grekiska ou-topos = ingenstans) härstammar från engelsmannen Thomas
More (1478-1535) som skrev en bok med ti.teln
"Utopia" redan på 1500-talet. Han ställer där samtidens Europa mot idealsamhället Utopia. Medborgarna i detta samhälle delar på alla tillgångar och
står över all avundsjuka och missunnsamhe t.
Utilism eller ttt-ilitarism (latin) = nyttolära eller nyttomoral. "Den handling ärräu som ger största möjliga lust
eller lycka åt största möjliga antal människor". (Nationalencyklopedin band 19, s.147).
Filosofilexikonet 1988; Kooperationen i Sverige.
sou 1979:62, s. 28.
joseph de Maistre nämns också som traditionalismens talesman.
Definitionen på en innovation är - framför allt då
det handlar om en teknisk uppfinning- att den blir
en innovation först när den tas i bruk.
Anarki (grekiska) = 1·egeringslöshet e ller laglöshet.
Anarkism= en samhällsfilosofi som har anarki och
framför allt obegränsad individuell frihet som mål
för ett samhälle. Proudhon blev en av dem som
efter engelsmannen William Goodwins ideer förkunnade att en våldsam omdaning av samhället var
nödvändig till skillnad från de socialistiska reformisterna som föredrog en successiv förändring
utan våld. (Nationalencyklopedin band l , s.323) .
Kommunism (av latinska commttn is ~ gemensam):
egendomsgemenskap, klasslöshet; beteckning på
den revolutionära riktningen inom den socialistiska rörelsen. (Nationalencyklopedin band 11, s.
209-210).
Kooperationen i Sverige. SOU 1979:62, s. 28 f.
Familistär = Fouriers ide om gemensamt boende.
(Nationalencyklopedin band 6, s.125) . Se även not
34.
Altruism av franska altrui = osjälviskhet, att behandla någon annan väl; uttryck myntat av A. Comte för
hans e tiska uppfattning att vi bör verka för andras
välrard. (Nationalencyklopedien band 1, s. 256).
Sommarin & Odbe 1945, s. 9 ff. resp. 124 ff.
Odhe 1945, s. 130.
Odhe 1945, s. 131.
Gjöres använder uttrycket "förskottsförening" om
kreditföreningarna efter den tyska förebilden. De
bägge uttrycken avser samma sak, d.v.s. en kooperativ föreningsform som ger lånemöjligheter.
Gjöres 1919, s. l0;Johansson , T. J 981 a, s. 4; Kooperationen i Sverige. SOU 1979:62, s. 27 f.
Chartismen var en engelsk politisk rörelse som utgick från arbetarrörelsen och som fick sitt namn
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efter en programskrift från 1838, The Peoples Charter
eller "Folkets frihetsbrev". (The New Encyklopedia
Brita1mica vol. 3, s. 132-133). Fredrika Bremer uttrycker i sin text "England om hösten 1851" förhoppningar på denna rörelse och dess ledare J.
Ludlow.
R. Owens idealsamhälle var en form av självförsörjande kommuniteter som skulle fungera på flertalet av arbets- och samhällslivets områden. De
skulle o mfatta ca I 200 personer, inneha 1 0001 500 acres jord samt bo och arbeta gemensamt
utan vinstintresse. Inget av de två försök han
gjorde lyckades. (Nordisk Famiije bok 1956 band
16, s. 670). Kommunitet = form för kollektivt boe nde.
SOU 1979:62, s. 30 f; Odhe 1945, s. 122 ff.
sou 1979:62, s. 31.
Påhlman-Sjölin 1944, s. 42 ff; SOU 1979: 62, s. 30 f.
sou 1979:62, s. 295 ff.
Falang= antik grekisk uppställning av fotsoldater.
Falanger eller s kfalangstärervar fransmannen Four iers ide om en kooperativ självförsö1jande och
självstyrande organisationsform som skulle bestå av
ca 400 famiij er, som gemensamt skulle förvalta arbete, kapital och intelligens. (Nationale.ncyklopedin band 6, s. 108). Se även not 21.
Påhlman-Sjölin 1944, s. 42 ff.
Pfeiffer 1869; Engländer, Hamburg 1864.
Se no terna 21 och 34.
College de France var en avancerad ekonomisk
h ögskola i Paris grundad 1518 och som alltjämt
existerar.
Representanter för kooperatismen, som också utvecklat dessa tankar i böcker, är främst den franske
ekonomen och kooperatören Charles Gide med
"Nationalekonomiens grunder", A. Örne. "Kooperatismen", Stockholm 1928 och K. Petander, "Kooperationen och samhällsutvecklingen", Stockholm 1929.
Påhlman-Sjölin 1944, s. 48 f.
Odhe 1945, s. 133 ff.
Hamilton 1865, s. 22 ff.
Hamilton 1865, s. 22 ff; Odhe 1945, s. 133 ff;Jansson 1985, s. 205 f.
Odhe 1945, s. 132 f.
Johansson T. 1995, s. 189-212;Johansson T. 1987;
Odhe 1945, s. 132 ff.
Odhe 1945, s. I 35.
Påh lman-Sjölin 1944, s. 75 ff.
Marcus Thrane blev efter en orolig un gdomstid
och långa vandringar i Europa prästvigd. Han korn
ur en gammal norsk präst- och köpmannasläkt
men engagerade sig senare som tidningsman och
förde hantverkarnas och arbetarnas talan i en
starkt radikal anda, som skapade rädsla bland samhällsbevararna även i Sverige.
Påhlman-Sjölin 1944, s. 61 f.
Påhlman-Sjölin 1944, s. 54 ff.
Påhlman-Sjölin 1944, s. 64 f.

41-51

52

Implementera= förverkliga, realiseni, fullborda, genomföra. (Nationalencyklopedin band 9, s. 379).
ss Gjöres 1919, s. 12 ff; J ansson 1985, s. 22 Il.
" Geijer Samlade skrifter, nionde delen , 1844/ omtryck 1929/ s. 304;Jansson 1985, s. 22 ff.
55
Frivilligorganisationerna fick också sina benämningar under denna tidiga period. Sålunda förekommer förening, förbund, sällskap och cirkel som
beteckningar när "vanligt folk" tar initiativ till fria
associationer. Beteckningarna samfund, skrd och
även sällskap användes av de opinionsbildare som
stod det etablerade samhället eller statsmakten
närmare. Jansson 1985, s. 20 f.
6
'
Jansson 1985,s. 27.
57 Geijer 1844/ 1929, s. 305;Jansson 1985, s. 19.
58 Geijer 1844/ 1929, s. 304 ff; Jansson 1985, s. 22 ff.
ii9 Jansson 1985 , s. 20 f. Bland associationerna nämner Jansson allt från Evangeliska sällskapet 1808,
Ståndspersonssocieteten i Gävle 1810, Lantbruksakademi och hushållningssällskap 1811, Svenska
bibelsällskapet (ombildning av Evangeliska sällskapet), De nödlidandes vänner, Frun timmersföreningen i Göteborg, alla 1815, Fruntimmersbibelsällskapet i Stockholm och P Wieselgrens gymnasistnykterhetsfören ing 1819, beslutet om "besparingsbanker" 1820, Sällskapet för växelundervisningens
befrämjande i Stockholm 1821 och Göteborg
1824, G. Swederus' Svenska industriföreningen,
Kungsholms nykterhetsförening och Skånska privatbanken 1831, Hypoteksföreningar och Vermlands enskilda bank 1833, Sällskapet för nyttiga
kunskapers spridande 1834, Svenska nykterhetssällskapet 1837, Sällskapet för arbetsflitens befrämjand e 1839, Representationsreformens vänner
1844, Bildn.ingscirklar 1845, Typografiska föreningen i Stockholm 1846, Skandinaviska sällskapet
1847 och Reformvännernas sällskap 1848. (Utdrag
ur Jansson 1985. Bilaga med kronologi över ekonomiska, sociala och politiska data för tiden 18091870).
00 Swederus 1847, s. 313 ff;Jansson 1985, s. 203 f.
61
Gjöres. 1919, s. 30 f.
62 Påhlman-Sjö}jn 1944 passim;Jansson 1985, s. 186 ff.
6
Stockholms bildningscirkel samlade under sin
'
blomstringstid upp till 1 000 personer på möten
med föreläsningar och diskussioner, studieresor,
konstutställningar samt sån g- och musikunde rvisning. Den blev borgerligt dominerad och nedlades
av "säkerhetsskäl" 186 1.J ohansson, H . 1954, s. 34.
"' Jansson 1985, s. 164 ff, 186 ff; Svensk Uppslagsbok
band 23, spalt 10IO.
65
Jansson 1985, s. 190;Johansson, H. 1954, s. 34.
66
Gjöres 1919, s. 31 f; J ansson 1985, s. 205;Johansson, H. 1954, s. 34. T. Jansson raljerar om d enna
förening därför att den i folkmun tick namnet
"Pratassociationen ". Diskussione ns vågor gick alltså
höga inom d ess hägn.
7
"
T idningar med d etta namn utgavs dels 1830-33, då
som m otvikt mot det förstnämnda året grundade
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Aftonbladet och med kungligt stöd. Dels utgavs
1852 i Lund en radikal tidning med samma namn.
Den flyttades efter något år till Stockholm men
blev nedlagd 1927 efter e n senare tillvaro som
Stockholms skandalblad nummer ett.
68 Jansson noterar att Stockholms reformsällskap tillkom
bara ett par dagar före nyheterna om februarirevolutionen i Frankrike 1848. I mars samma år
förekom oroligheter också i Stockholm. Reformsällskapen arbetade för genomförandet av en
represen tationsreform i Sverige och hade stark
anslutning från radikala och liberala kretsar.
69
Jansson 1985, s. 220 f.
70 Jansson 1985, s. 196 f.
71
Påhlman-Sjölin 1944, s. 128 ff;Jansson 1985, s. 196 f.
72 Bland liberala upplysare märktes främst, förutom
Fredrika Bremer, S. A. Hedlund på GHT i Göteborg, L.J. Hjerta på Aftonbladet samt]. G. Richert,
rättslärd, politiker och Reformsällskapets främste
ledamot.
7
1 P. Götreks "meritlista" rymmer bl. a. följande: 1830
utger han en skrift om julirevolutionen i Frankrike, 1831 kom "Framtidens religion uppenbarad
af Saint-Simon", 1846 går Götrek in i Stockholms
bildningscirkel, 1847 bildar han och Ellmin Skandinaviska sällskapet, 1849 ger Götrek ut en svensk
översättning av "Kommunistiska manifestet". I slutet av 1840-talet flyttar Götrek till Karlskrona efter
att han på grund av polisens intresse för hans "omstörtande" verksamhet känt marken bränna alltför
mycket under fötterna i huvudstaden.
74 Gjöres 1919, s. 23.
" Gjöres 1919, s. 5.
7
ij
Gjöres 1919, s. 12.
77
Påhlman-Sjölin 1944, s. 227.
78 Schnell, K. S./ Swederus 1862; Gjöres 1919, s. 23 ff.
79
Jansson 1985, s. 198 f, 222.
80 Hamilton 1865, s. 22 ff.
81
Hamilton 1865, s. 101 ff; Gjöres 1919, s. 41-66.
82 Hamilton 1865, s. 81 ff.
s., J. Mankell: "Om arbetareföreningar i allmänhet";
"Om konsumtions- eller hushållsbesparingsbanker";
"Om arbetare.föreningar till råämnens inköp", 1865,
C. E. Ljungberg: "Om associationsväsendet i främmande länder med särskilt hänseende till de Schulze-Delitzska förskottsföreningarna", 1869, C. E.
Ljungberg: "Den nyare tidens associationsväsende,
dess betydelse och närvarande ståndpunkt" med bihanget "Några ord om kvinnans sociala ställning
och hennes deltagande i samverksamhetsrörelsen".
1867-70, C. E. Ljungberg: Kortfattade redogörelser
för associationsväsendet i Sverige; "Om förskottsföreningar och folklånebanker''; ''Om arbetarebostäder". Dessutom är Lj ungberg väl bevandrad som
statistiker bl. a. genom sitt omfattande samarbete
med biskopen C. A. Agardh i Karlstad med arbetet
"Försök till starsekonomisk statistik". (Jansson 1985,
s. 198).
•• Ljungberg 1866, s. 97.

448

80

Rundbäck/Gjöres 1869/1929, s. 16 f. Tidsbestämningen gällde alltså det för nytryckningen aktuella
året, nämligen 1929.
86 qjöres 1919, s. 89 ff.
87
Påhlman-Sjölin 1944, s. 149 f. De håller därmed
antalet i underkant. H. Johansson uppger siffran
300 arbetarföreningar (enligt en uppgift från
1890) men denna reduceras av Påhlman-Sjölin till
130 säkra plus ett tiotal osäkra, vilka uppgifter också används av Jansson 1985, s. 223.
sa Påhlman-Sjölin 1944, s. 147.
89
Påhlman-Sjölin 1944, s. 145.
90 Påhlman-Sjölin 1944, s. 154 ff.
91 .Jansson 1985, s. 220 ff;.Jansson nämner dock inte
de län som har lika få arbetarföreningar, nämligen
Kronoberg, Värmland, Kopparberg, Västerbotten
och Norrbotten. Det är tydligt att karaktären av
glesbygdslän har lika stor betydelse som jordbrukskaraktären. Dessutom vänder utvecklingen i t.ex.
Värmlands och Kopparbergs län plus flertalet
Norrlandslän, vilka snart nog uppvisar mycket
stark föreningsaktivitet. (Sjölin 1960, s. 26 ff.).
Janssons slutsatser om betydelsen av jordbruksbygd
eller inte framstår som något osäkra. Något händer
av allt att döma i dessa län, eftersom de uppvisar en
så stark frammarsch och att flera av dem senare
också är tidiga ifråga om lantbrukskooperation.
92

sou 1979:62, s. 32.

93

Påhlman-Sjölin 1944, s. 185 ff.
"' Påhlman-Sjölin 1944, s. 208 ff.
95
Påhlman-Sjölin 1944, s. 210.
% De företag/föreningar som bildades var ofta både
namnmässigt och i verkligheten en blandning av
bolag och föreningar på grund av att endast 1848
års aktiebolagslag samt enkla bolag gällde som juridisk måttstock och norm.
97
Påhlman-Sjölin 1944. Bilaga 3A och 3B, s. 280 ff;
J ansson 1985, s. 222 ff.
98
Gjöres 1919, s. 136 f.
99 Sjölin 1960, s. 19, 23.
100
Sjölin 1960, s. 70.
101

Sjölin 1960, s. 27.

102

Sjölin 1960, s. 29.
Sjölin 1960, s. 15 ff, 64 f, 116 f.
Sjölin 1948, främst s. 13 ff, "Arbetarnes Ring", s.
97-108 och "Gula brevet", s. 119- 128. Initialerna
L. 0. kommer av hans borgei-liga namn Lars Olsson; tillägget Smith härrör från en affärsman i
Blekinge, som tog sig an den skydds- och föräldralöse gossen och placerade honom som affärsbiträde i Stockholm, där han skaffade sig sina affärsinsikter.
Sjölin 1948, s. 173 ff.
Sjölin 1949, s. 13 f.
Sjölin 1960, s. 73 ff.
Sjölin 1960, s. 76 f.
F. Lassalle, tysk socialistpionjär 1825-64. Hans tolkning av Marx' lära och Ricardos "järnhårda lönelag" innebar att lönerna skulle tvingas ned till

10
•
104

105
106
107

108
19
"
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existensminimum. Det var därför genom politiskt
inflytande via allmän rösträtt och kooperativa föreningar som arbetarna skulle kunna få inflytande
och bättre konkurrensförmåga gentemot de kapitalistiska företagen. Med den ''.järnhårda lönelagen" avsågs en nationalekonomisk teori e nligt
vilken arbetarnas reallön tenderade au hålla sig
omkring deras existensminimum. Den tillhörde
teorin för stationärajordbruksekonomier och har
numera förlorat sin aktualitet (Nationalencyklopedin band 12, s. 148-149).
110 Sjölin 1960, s. 98 ff.
111 Sjölin 1960, s. 102. F Sterky (1860-1900) var tidningsman och fackföreningsledare. Han medarbetade bl.a. i Social-Demokraten och grundade tidningen Ny Tid 1892. Han var en av initiativtagarna
till LO och blev dess förste ordförande 1898.
112
Lassalle blev tillsammans med tysken E. Bernstein
( 1850- 1932) reformismens centralgestalter. Denna
linje blev vägledande för socialdemokratiska partie r i Europa. Reformism är i motsats till den revolutionära uppfattningen strävan att åstadkomma
stegvisa och fredliga förändringar av samhället i
stället för revolutionärernas omedelbara och våldsamma omvandling. (Nationalencyklopedin band
15, s. 460).
1
Sjölin 1960, s. 32 f, 56, 96 ff.
"
114
Pecander 1929, s. 104.
115 Gjöres 1919, s. 75.
116
Påhlman-Sjölin 1944, s. 206 f.
117 Encyclopedia Britannica. Vol. 6, s. 385. London
1951.
118 Svensk Uppslagsbok 1956 band 16, spalt 817, och
Nordisk Familjebok 1911 band 14, spalt 957.
119
Ruin 1960.
120 Ruin 1960,s.198[.
121
Juhlin Oannfelt 1922, s. 24.
122
Ruin 1960, s. 199.
1
Svanström 1980, s 174. Den konsumentkooperativa
"
rörelsen hade på vissa orter minutbutiker som uppstod ur "Arbetarnas ring".
124
Andersson Bo 1980, s.129 ff, 138.
12' Ruin 1960, s. 202 f.
126
Ruin 1960, s. 196 ff, 208 ff.

Kapitel III
I

Carlsson 1956, s. 120 ff. "GötislwFörbundet"bildades
1811 av E. G. Geijer, E. Tegner och P. H. Ling för
att efter förlusten av Finland 1809 återuppliva de
gamla göternas anda och "att inom Sveriges gräns erövra Finland åter". De fortsatte därmed den götiska
traditionen eller "göticismen " som förhärligade
nordisk forntid och som hade gamla traditioner
genom Johannes och Olaus Magnus historia på
1500-talet, Olof Rudbecks Atlantica och Georg
Stiern~jelm under 1600-talet. På 1700-talet togs arvet upp av Olof von Oalin och fortsattes efter 1800
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genom Götiska Förbundet. Även S. Carlsson anknyter till den svensk-danska göticismen och den
romantisering av bondevardage n som främst C. J.
L. Almquists författarskap innebar.
Sjöstrand 1949, s. 27.
3
Sjöstrand 1949, s. 40 ff.
4
Sjöstrand 1949, s. 49.
' Ingers 1948, s. 193 ff; Carlsson J 956, s. 119.
,; Ingers 1948, s. 224 f.
7
Erixon 1978, s. 32 ff.
8
Jansson 1987, s.100 ff.
9
Johansson, T. 1981a, s. 10-50.
10 Ingers 1948, s. 493.
11
Carlsson 1956, s.389 ff.
12 Brandstod kommer av fornsvenska brandstup, av stup
= stöd, hjälp. Medeltida, lokalt försäkringsliknande
arrangemang på den svenska landsbygden. (Nationalencyklopedien 1998 band 3, s. 270). Bring
anger "brandstudh "som det gamla begreppet i Östgötalagen från slutet av 1200-talet. Bring 1925, s. 1.
13 Jämtlands läns Brandstodsbolag 1848-1948. Minnesskrift / på styrelsens uppdrag utarbetad/ . Östersund, 208 s.
" Carlsson 1956, s. 202; Nationalencyklopedin 1998,
s. 270; Bra Böckers lexikon 1983.
i; Carlsson 1956, s. 202 f. All!Jämt uppges 13 sockeneller häradsbolag bestå vid sidan om de 24 länsbolagen m.fl.
16
Kumm 1950, s. 57 ff.
17
Uppsala läns Brandstodsbolag 1925-1945, s. 9.
18 Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien. Häfte I 1840, s. 56-74. Utgivare av och redaktör för denna tidskrift var från början F. W.
Edelsvärd (1798-1858), major och en tid arrendator vidJälla egendom i Uppsala län. E. var född i
Viborg i Finland men flyttade 1812 till Sverige och
blev yrkesmilitär. Han fungerade en tid som t.f.
kommendant vid Vaxholms fästning, fångvårdsoch lantbruksorganisatör samt Götakanalbyggare.
En tid var han bl.a. tidskriftsredaktör och utgav tidskriften åren 1840-46; den avlöstes 1861 av Lantbruksakademiens handlingar och tidskrift. E. beskrivs som rikt och mångsidigt begåvad; förutom
som officer och kanalbyggare var han också lantmätare och författare. Han ryckte dock aldrig att
han gjorde någon lycka i Sverige, varför han återutvandrade till Finland, där han bl.a. 1853 blev
sekreterare i Viborgs läns lantbrukssällskap, försökte skapa en mönsterfarm och lantbruksskola och
bildade hushållsgillen inom lantbrukssällskapet.
Dessutom medverkade han vid bildandet av tidningen Viborg. För sina insatser i Finland belönades han med kejserlig medalj. (Svenskt Biografiskt
lexikon, band 12, s. 81 ff).
19
Uppsala läns HS' handlingar häfte 22 1838-40, s. 7
f. och häfte 23, s. 49 ff.
20 Ingers 1948, s. 250 ff.
21
Ingers 1948, s. 250;Johansson, T. 1994,s. 8. Formuleringen skulle möjligen ha varit "en slags tidig för-
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euiqg$form ·\ dtersom el!.Doorul.d:~ fört:ning.-tr i
jUridlSk QCh mr,dcrn menlng iorc fa111u före-1800Wri~ 11ännare bcståml Edil Ollkoms.1en :w ,ten lörlöta loretn,.ng~fageu 1$9!,-97, A1t.aoc:kenmagasincn
var en lök:\I s.tmarbetsform -är dod; o001ridligt.. De
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" Juh lin Dannfoh H, 191.~:-l, s-, •lfi.
" KSLAT 1830.,. 26: J3!12,,, 10 ~ 15. t7; IS3-\,s, 57.
•• KSLAT 1834 , s. 7iJ f: 1835,Ji. ~ (f~I dtn S-enart be,.
1'å\teJ!SC.t1 utw;dc.l.a~ kra\fl:n
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Mdftcn-11 ligg,1 !"låg'r.i -å r Qt h l,tc,iäxas med va.d ~oro
hd:st rom ku11(1e ~rwä"nd--as för berc it kreatur. (.l\\.>-►
t.iouale,it-y~1Qp,:(,Hn band r,, S t b$2)~
" c,oo 2000. , . S-16 ff.
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~monban.g tar-..11 btte~kil:.\ ht◄.thdlJ,1ff>psiil/JJc'1fl.
-4!1 ~uun:.1 195(), .s. 50; St.11do 198(1-6. 112 f.
" St>lut\ 1980. •· 12~ lf och 13511',
..i.,

Hs· lol:.i.l.l orf{an h:u'lt: t1gtndiken bcn:\n111iugc:u
AusAA/ls11..iiwmdtrelltr hushAlhu'ngJ;gillttt mtn mAuga
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A4ltuwd,htingor-dltr ~,u,m,IUU.k,; ttmtt,,,u~s1i{i.,,wdp;
~H,rtUS· dkr dislr(Jasfrminga,, '4,itf.mi4.sfortningm-

på maga,\UlCp o-ch h'I~·

S)nsh.\lLuna i N l Oc~idig inJaga i 1åmligcr1 l:~n-a

ordatag.
n llS).A11847,,. 133.

,Jln -avdil11f11.gtu, kretsftrcninga.r; jllfula111itlr,ingm;
hii.radsnärrmdtt L'U.fl, lJåonbnds oc;b Cåvlcborp lån

~

in.rl,m<le. nt,ut fö1'$l ·.JOdclfl•dl.itr lms!u!ILf•".1,mmillA...,,.
i :soc.kuama. eJtcr p~.t1orate" ,tilkn ~edan 6d gå i
föt F.utn.ing om den nya Jak:dorg-,ufis-ationtn
Sumiu 1,980. s. 112 Jt

Sjunde Allmänna Sv'.:1.1,.IIJ;a L'u1dtbmk.smört:t1 i Up,,
$ala ås 1855, r., 1b,
"' Stattin 1980,.-, -it11.
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Mri11giut1 rn-i.me1,, lr\:.platser1 fäkc tu:b j-:1kNård.
&t1J1ff1Jltgh~1cn förva.Jtas-1 ertlUou'c faU .rv"delfigarna
1i.ä.\Vl:I eller i andra fAU av e,1 ,mklh bild:id w.mft1lHghrts~1i,1g som rr:gib~rn& hos llin~iayrd$en. (I\1.\tiqnal.-ncykl,>ptdicn band 16, , . 226),
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• Ptutrncm, It IY94, -t;, I 'i8 f. l88 IT. 196· ff. Mtd
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11
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~ S.t.1tdn 1980+~. 68.

'• Ed~n 199S, Edln 1999. &> , 9~).
Jul1Un Q;\oMe,;h 1-1. 1913:I, .,. S!>.
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1
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ordningen ä11dr.ldc:s, man gick övt't till en t~bmmarrik.sdag f ;uUk.l för it!ludarikWa,r. vi.dan=. att
land&1.ingc1,1 ln.råUi\clt:J. ~•n r(gi.on~l:t kornmunt:r
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s, 2060<h ba,u\ 11 och 12, , . rnS, ~J re.<p. ._ 103),
., A/t,'1:?ttylW ~rek.) -=- initlal/örk9rtn1ng1 br:slåeuclc av
1111;

jrU~i:\J~mn i c1:1, antal ord. (Nationalcuqlklopct1ih
band I , s, I 40).
,i(I t'>ctövergrlp:lnd e beslutetOIU c1tsparhankuy,.1cm
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s-parb.tnk~r, ml.goLsom i llOr utsuidmi.ng kaoaJ.l$(.:...
radeii genom huShål111ings.~,;Jl1i:;apcn, (SpatfråmJandc::Ll 9'1~• .!I-, 9 fT).
'' Juhltn 0"1Jnfe h H . 19\S: l s. 170.
"'Il Tit.bkrin för s,,~.n,.;k;) l,,andtbrukc.l och db-.. Biufuiog:u: ÅHoncte 3,g¼ng.;o. Suppl. Wl Januari~
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hypoteks- och Stadshypoteksföreningar (den senare 1992 ombildad till Stadshypotek AB) samt
Svenska skeppshypotekskassan, samtliga vid denna
tid av halvofficiell karaktär med statliga grundfonder och representanter i styrelserna. (Nationalencyklopedin band 9, s. 223)
60
Sommarin 1936, s. 18.
61
Juhlin Dannfelt H. I 913:1, s. l 70; Skånska Hypoteksföreningens minnesskrift 1936, s. 7; likaså
skulle P. A. Norstedt o. Söner 1833 ha utgivit en
översättning av en "Creditförfattning i Posen"
(Tyskland). Även i jubileumsskriften för Mälarprovinsernas Hypoteksförenings 100-årsfirande
1953 förekommer uppgiften om en liten skrift av
C. A. Agardh, s. 452; Sveriges Allmänna Hypoteksbank 1861-1986, s. JO.
62 Med j"orlag eller jörlagskapital avsågs förr en driftskapi tal kredit som lämnades till rörelseidkare. Den
som lämnade lånet kallades förlagsman e ller förläggare. (Nationalencyklopedin band 7, s. 214).
6
'
Sjunde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i
Upsala 1855, s. 87 ff, 90 ff.
64
Juhlin Dannfelt H. 1913:1, s. 169.
65
Det bör dock observeras att den första statliga
odlingslånefonden tillkom genom riksdagsbeslut
så tidigt som 1815. Från 1835 kallades den skiftesoch odlingslånefonden. Lån ur denna upphörde
dock 1857.
r,,; Sveriges Allmänna Hypoteksbank 1861-1911 , s. 4
ff, s. 11 ff.
67
Juhlin DannfeltH. 1913:1, s. 282 ff.
68
Nionde Allmänna Svenska Landtbruksmötet
Göteborg 1860, s. 153 ff.
69
Elfte Allmänna Svenska landtbruksmötet i Malmö
1865, s. 41 ff.
70
Elfte Allmänna Svenska landtbruksmötet i Malmö
1865, s. 41 ff, 59 f.
71
Nathorst, Hj. i Tidskrift för Landthushållning.
Fjerde årgången 1866, s. 39 ff.
72
Juhlin Dannfelt H. 1913:1, s. 282. Genom riksdagsbeslut 1883 beslöts dock att på nytt inrätta en
odlingslånefond liksom en s.k. Jrostminskningsfond för
norrländska behov. Utöver dessa fonder ställdes
också sedan 1840 en fond för låneunderstöd till
sjösänkningar och utdikningar till förfogande enligt riksdagsbesluc.
73 Sextonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i
Stockholm 1886, s. 16, 231 ff.
74
Pupill är en äldre benämning på myndling, en som
står under förmyndare; därav kommer benämningen pupillkassa för vissa pensions- eller försörjningsinrättningar. (Nationalencyklopedin band 15, s.
354).Jmfr. engelska pupill = elev.
" Andra Allmänna Svenska Landtbruksmötet i Stockholm 1847, s. 89.
76 Tredje Allmänna Svenska Landtbruksmötet i Norrköping 1848, s. 164 ff.
77 Fjärde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i
Malmö 1849, s. 214 ff.
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7

Denna har existerat fram till vår tid under namnet
Ränte- och kapitalförsäkringsanstalltn, RKA, numera
inordnad inom Handelsbanken Liv. RKA var inte
bara den första av denna typ utan också den största
försäkringsinrättningen bland det tiotal som arbetat i landet. (Bra Böckers lexikon band 20, s. 81;
Nationalencyklopedin band 8, s. 375).
79
Tidskrift för Landtmän, Årgång 1882, s. 468.
80 Man kan även jämföra med T.Janssons behandling
av dessa frågor i hans skrift "Agrarsamhällets förändring och landskommunal organisation" från 1987.
"' Bakgrunden var den revolutionsrörelse som 1848
svepte över Frankrike och Paris och som sände
vågor av oroligheter över en rad europeiska länder,
däribland även Sverige med upplopp i Stockholm.
S. A. Hedlund sökte använda sig av det svenska
lantbruksmötet för att torgföra sin radikala politik.
St Femte Allmänna Svenska Landtbruksmötet i Örebro 1850, s. 5, 84 ff, 118 ff, 132 f; Tidskrift för Landthushållning afHj . Nathorst. Fjerde årgången 1866,
s. 38 ff.
8
'
Fosterländska Föreningen bildades i Stockholm 1869
med drottningen som hög beskyddarinna och
hade till uppgift att uppmuntra" självverksamhet for
framtida oberoende" i form av sparande i livränteanstalter för att trygga försörjningen på äldre dagar.
Särskilt ville man uppmuntra sådana insa tser för
anställda som "tjänat länge hos samma husbonde'.
Ingen trogen tjänare skulle således behöva ställas
på bar backe på ålderns dagar. (Nordisk Familjebok 19 11 band 8, spalt 978).
>1

8
"

KSLAT 1870, s. 98 ff, I 03 f, 111.

"' KSLAT 1870, s. 112 ff.
86
Tidskrift för Landtmän årgång I 882, s. 468 ff.
s; Tidskrift för Landtmän årgång 1883, s. 457 ff
88
Juhlin Oannfelt H . 1913:1, s. 285.
89
Juhlin Dannfelt H. 1913:1, s. 284 f. De nne uppger
att de första bolagen bildades i Kronobergs och
Gotlands län, vilke t bekräftas av Bring I 925, s. I 3.
00
På lysning från predikstolen var sedan gammalt
den allmännast förekommande formen ifråga om
kungörelser och förordningar men förekom också
när det gällde besök av statskonsulenter i olika
bygder, lantbruksmöten m.m. Det var den gamla
tidens "masskommunikationsmedel".
91 Bring 1945, s. 5 ff.
92 J ämtlands läns Brandförsäkringsbolag 1848- 1948,
s. 9 ff;Juhlin Dannfelt H. 1913:11, s. 73.
93
Skandinaviska Kreatursförsä kringsbolaget 18901940. I spetsen för bolaget ställde sig direktör Claes
Virgin, Stockholm, som tillsammans med ett antal
andra framstående persone r utfärdade e tt upprop
om bolagets bildande.
94
Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget I 8901940, s. 21 ff.
95
Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget I 8901940, s. 16-28.
"" Produktionsförening i detta sammanhang skall inte
förväxlas med de förut behandlade produktions-
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kooperativen. Här är det primärt fråga om de ofta
nära nog helt gårdsbundna hjälpfunktioner som
bönderna skapade åt sig genom samarbete i förenings- e ller bolagsform för att främja utvecklingen
av djuraveln eller i andra avseenden produktionen
på gården. De kan därför också ka1las mer renodlat agrara föreningar.
97 Stuteri är en anläggning för yrkesmässig uppfödning av hästar och kommer från tyskans Stute =sto
och skall inte förväxlas med svenska ordet stut =
kastrerad ungtjur. Den statliga stuteriverksamheten
är egentligen urgammal och leddes från 1818 av en
Stuteriöverstyrelse, som hade till uppdrag att utöva
överinseende över statens hingstdepåer, leda de av
staten understödda hästpremieringarna och fördela ti11 verksamheten anslagna statliga medel. De
mest kända statliga stuterierna är Flyinge i Skåne
och Strömsholm i Västmanland; dessutom förekom många privata stuterier främst i södra och
mellersta Sverige. (Nordisk Familjebok 1917, band
27, spalt 525-527).
98
KSLAT 1829, s. 34 och 1832 s. 14 f.
99 Holländeri var ursprungligen termen för stor ladugårdsdrift i ko mbination med mejeriverksamhet i
stor skala. Namnet härrör från den tid då holländare m.fl. inkallades till Sverige för djurskötseln och
mejeridriften vid sådana stora anläggningar. Sammanlagt inrättades 8 statliga stamholländerier. Förslaget om stamholländerier kom från Uppsala län
förmedlat av landshövdingen von Knemer. Juhlin
Dannfelt, H. J 913:1, s. 335.
l()(I Juhlin Dannfelt H. 1913:l, s. 337 ff.
101
KSLAT 1847, s. 154 f. Prof. Hj. Nathorst, Alnarp,
gjorde flera resor till England och inköpte många
av djuren till de beslutade stamholländerierna.
Dessa hästavelsföreningar eller -bolag nämns även
av A. Eskeröd i Bonden III, s. 66 f., liksom avJ uhlin
Dannfelt H. 1913:1, s.188 (Patriotiska föreningen
för Sveriges hästkultur) och 328 ff. (övriga hingstföreningar och-bolag).
10• Värmlands läns HS' historia 1803- 1903, s. 191 f.
10• Första Allmänna Svenska Landtbruksmötet i Stockholm 1846, s. 234 ff.
105 Första Allmänna Svenska Landtbruksmötet i Stockholm 1846, s. 264.
106 KSLAT 1847, s. 16, 25 och 1849 s. 12 f. Man kan
även jämföra med A. Eskeröds beskrivning av tillkomsten av dessa och en rad andra föreningar och
bolag för hästavel och hingsthå1lning i e tt flertal
län under denna period. H. Juhlin Dannfelt anför
ungefär samma slags uppgifter 1913.
1117 Hallands läns HS 1812-1912, s.100; se även Rasmusson "Hallandica. Berättelser om ett Kaanans land i
Sverige". Boken är främst en krönika om lantbrukets och mejerinäringens utveckling i Halland
men utgör samtidigt en förnämlig kultur-, bygdeoch personhistorisk framstä11ning.
108
Carlsson/Eskeröd 1956, s. 160.

'°'
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109

Landtmannen, Tidskrift för Landtmänsjubileumsbok 100 år med Svenskt lantbruk s. 221; WesterNorrlands HS' Handlingar, Sjette häftet, s. 382 f.
Härnösand, 1855.
110
Juhlin Dannfelt H. 1913:I, s. 330.
111
Tionde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i Carlstad år 1862, s. 121.
112 KSLAT, Ny följd: XVI. 1875 s. 11.
"' Tidskrift för Landthushållning 1863, s. 52 ff.
1
" Sjunde Allmänna Svenska Landtbruksmötet 1855,
s. 186 ff.
115
Åttonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet 1858,
s. 251 f.
116
KSLAT passim. Uppgifterna härrör från Lantbruksakademiens årliga redovisningar och berättelser från lantbruksmöten under tidsperioderna
ifråga.
11 7 Trettonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i
Göteborg år 1871, s. 84 ff.
1
" Algauerär en schweizisk boskapsrns som importerades och korsades med svensk fjällboskap.
119 Rapporter i KSLAT 1870-80-talen passim.
12
° Fjortonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet
1876,s. 164f.
121 Sextonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet
1886, s. 16.
122
KSLAT 1830-1860 passim.Jmfr. också Sommestad
I 992, främst s. 36-52.
3
"
.Juhlin Dannfelt H . 1913:11, s. 120.
1
" Juhlin Dannfelt H. 1913:11, s. 124.
1
"' .Juhlin Dannfelt H. 19 13:11, s. 122.
126
Det första stamschäferiet tillkom dock redan 1805 i
Stugun i J ämtland, då statsbidrag gavs till jämtlänningarna för att utveckla fårskötseln i länet.
Även Godands län fick stöd till förbättring av det
gotländska fåret från 1816. KSLAT 1828-29 s. 53;
.Juhlin Dannfelt H. 1813:I, s. 100 ff.
127
Bröderna Hofman-Bang var av dansk härkomst
men naturaliserade som svenska jordbrukare och
bosatta i Kalmar län. Om de statliga konsulenterna
(som omväxlande ka11ades undervisare, rådgivare
eller instruktör) kan noteras följande: 1831 antogs
rådgivare i fårskötsel, 1850-63 fanns undervisare i
linodling och-beredning, 1854 antogs undervisare
i fiske och fiskevård, 1859 antogs den förste undervisaren i boskapsskötsel och mejerihantering, 1866
de n andre undervisaren i dessa ämnen, varav den
ene fördelades till områden i södra och den andre
till norra Sverige, 1874--76 fanns en undervisare i
sprit-, öl-, jäst- och ättiktillverkning, sedan 1874
resp 1877 fanns två undervisare i slöjd , 1903 tillsattes en undervisare i svinsköt~el, 1909 en för det
mindre jordbruket och 1911 en för fröodling.
(Nordisk Familjebok band 26, spalt 1086).
1'" Berättelser öfver Allmänna Svenska Landtbruksmöten år 1850, 1855, 1858 och 1862.
"' .Juhlin Dannfelt H. 1913:11, s. 143.
13-0 Juhlin DannfeltH. 1913:II, s. 145.
1
" Juhlin Dannfelt H. 19 13:11, s. 145 f.
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105-116

svann successivt i och med att Svenska Lantmännens
Riksforbund bildades 1905 och Agrar- eller Landtmannaförbundet lades ner 1914. Jordaristokratin
och andra utövare och icke utövare av yrket älskade dock att i alla möjliga och omöjliga sammanhang tala om "landtmän" och "landtmannaorganisationer", vilket inte bidragit till att minska begreppsförvirringen. I dag föredrar vi benämningen
lantbruk och lantbrukare och i konsekvens därmed
lantbruksorganisation. I denna framställning skall beteckningen inköpifdrening användas för att i förekommande fall undvika förväxling med andra föreningstyper som också kallas lantmannaföreningar.
"'8 Ultuna Landtbruksinstituts Tidskrift 1864, s. 59 fI.
169
Juhlin Dannfelt H. 1913:II, s. 46 f.Juhlin Dannfelt
nämner också här mejeri- och landtmannaföreningar för inköp.
170
Schnell 1955, s. 127.
171
Carlsson 1956, s. 339.
172 Åsling 1952, "Nyhems lantmannaförening" i Heimbygdas TidskriftJämten 1952; Lantbrukskalendern
1908/ 10, s. 146 f; d:o 1915, s. 144.
173 Jämför Osterman 1982 s. 23 fI.
174 Carlsson/Eskeröd 1956, s. 11-116; KSLAT 1846, s.
XVI.
175

176
177
17
•
179

180
181

182

183

18
'

1

8.'

186

187

KSLAT 1842, s. 12; KSLAT 1854, s. 167; KSLAT
1857,s. 18,22, 23,25,33,35, 42,45.
KSLAT 1872, s. 199 f. och 1874, s. 50.
Moberg. A:son 1989, s. 179 m.fl.
Olsson 1988, s. 87 ff.
Olsson 1988, s. 88 ff. Riksdaler (R:dr) ersattes 1873
med Kronan, kr som svensk valuta. Sverige ingick då
också myntunion med Danmark, Island och Norge,
vilken upplöstes 1924. Även Tjeckien och Slovakien har kronan (koruna) som valutaenhet. (Nationalencyklopedin band 15, s. 557 och dito band
11, s. 464).
KSLAT 1852, s. 26.
KSLAT 1829 "Berättelse uppläst uti Kgl. Landtbruks-Akademiens offentliga sammankomst, den
26.Januari 1829, s.19.
KSLAT 1843, s. 11 ; KSLAT 1856 D och Klän, s. 37
och 41; KSLAT 1874, s. 6.
Carlsson/Eskeröd 1956, s. 29 i Bonden III. Enligt
A. Eskeröds beräkningar ökade åkerarealen totalt
från 850 000 ha år 1800 till 2,5 milj. ha 1860 (enligt
H. Juhlin Dannfelt 2,3 milj. ha). Därefter tillkom
ytterligare ca 890 000 ha fram till 1910, varvid summan blir 3,39 milj. ha. Samtidigt minskade ängsarealen med 400 000 ha.
KSLAT 1871 s. 237 ff, 260 f; Juhlin Dannfelt H.
1913:1, s. 314 och 1913:11, s. 93. För Hjälmarens
sänkning bildades ett särskilt bolag.
Berättelse öfver Fiskerimöte i Lysekil 2-3-4 sept
1868, s.10.
Kumm 1950, s. 97. Med "hushållsnämnd" menas
här hushållningssällskapets lokala organ.
Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-ekonomien årgång 1853, nr l, s. 60-62.

454

188
18

•

190

191

192

193
194
195

Gjöres 1919, s. 34 ff; Sjölin 1960, s. 7.
Sjölin 1960, s. 7 f.
Handeln var från medeltiden förbehållen städernas köpmän (borgerskapet) med ensamrätt, den
s.k. köpstadsrätten. Undantag från denna kunde ges
genom s.k. tandsköp. Förbudet mot landsköp upphävdes genom 1846 års beslut.
Kumm 1950, s. 19 f; Sjölin 1960, s. 8.
Stadgarna var något oklara på denn~ punkt. Paragraf 6 stadgade att man inom direktionen avgjorde
frågorna genom "omröstning per capita". I paragraf 18 klargörs det dock att "De omröstningar, som
vid bolagsstämma fdrekomma, ske med en röst for hvarje
aktie; dock må ingen rösta far mer än tjugo eller ega mer
än femtio aktier".
Kumm 1950, s. 96 ff, 179 ff; Sjölin 1960, s. 9.
Osterman 1982, s. 22 ff.
Kumm 1950, s. 69 ff. Röstin upptar Kumms arbete

bland noterna till sin historik i jubileumsskriften
om SLR 1955 men syns inte fästa något avseende
därvid.
196 Lange 2000, s. 283 f. Dock slutade de enligt honom
med denna anskaffning så snart den lokala marknade n och/eller privata fröhandlare kunde tillgodose behoven, vilket dock inte syntes vara fallet
generellt; dessutom förekom det omtalade skojet
med dåliga fröer, utblandning med sand o.d.,
vilket bl.a. motiverade hushållningsgillenas och
sällskapens fortlöpande inköpsverksamhetsamt de
tidiga inköpsföreningarnas tillkomst.
197
Kumm 1950, s. 74 ff.
198 Skålpund = gammal viktualievikt motsvarande 425
gram. Beteckningen har samband med lb, förkortning för latinets libra = pund; den engelska beteckningen pund (av latinska pondus= vikt) anger som
bekant både vikt och valuta. Viktualier motsvarar
ungefär beteckningen specerivaror. (Nationalencyklopedin band 16, s. 587) Centnerär också en gammal svensk viktenhet = 100 skålpund, d.v.s. 42,5 kg.
(Nationalencyklopedin band 4, s. 44).
199 KSLAT 1877 årsrapporter från AC, X och AB län, s.
262, 266, 270.
200 Västerbottens Lantmannaförbund 1906-1956, s.
18 f.
201
Kalender öfver Svenska Landtbruket 1908/10. Inköpsföreningar i Västerbottens ]än, s. 148-154.
202 Västerbottens Landtmannaförbund 1956, s. 20 f.
203
Röstin 1955, s. 32 f; Osterman 1982, s. 73 ff; Ullenius 1945, s. 81 f.
20• Företrädare för släkten Hamilton som aktiverade
sig i Lantmännenorganisationen presenteras också
i Osterman 1982.
205
Osterman 1982, s. 32.
206 Juhlin Dannfelt H . 1932, Mina lefvnadsminnen,
del Il vol. 2:1, s. 361. HJD omtalar att han under
tiden i Dalarna (som rektor för Vassbo lantbruksskola och sekreterare i hushållningssällskapet) bildar lantmannaföreningar, bl.a. en i Stora Tuna
m.fl. socknar 1887, vilken han då betecknar som
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'"tn av d.t.farJto; land&'. I de Qvn: dill.UCJ<'Ju1am:a.
~ödt d(klk vid den tiden moutå.nd ruor dd.aua for5(",k, Koppar~,~ 1111 syns dock ha m,oslut cmlHtr.t
U<Uga fflren ingar. ofta med blaodad(:. namn .\åsom
h1u:håJ1!;-,.och kQnJ111möor1.~fo~. K'a.lcn<ler-öfV~,
S\'Cu~ka Undtbruke, 1908/ 10, &, 1s·2 ff.
.., Ost('rflUtll 1982, ,s, 2~ ff:, Juhtil'I Oaoofeh Ji .
19 13,11 , , . <6 r.
,.. RSLAT
$19 f.
"" KSI..AT IS9o, "- 6 r,
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1870 och be.nod av två rcpresenr.ante, ftin \'öl)C.
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tiva propagandisterna under 1890-talet. (Sjölin
1960,s.126).
246 Sjölin 1960, s. 117 IT.
m Sjölin 1960, s. 121.
248 Sjölin 1960, s. 122.
''" Å~erg 1955, s. 13-26.
25° Carlsson 1956, s. 433 ff.
rn "Det ledande skiktet" inom lantbruke t utgjordes
givetvis av Lantbruksakademie ns ledamöter och
tjänstemän,jordaristokratin i övrigt samt av övriga
storjordbrukare/godsägare ute i landet, ''ämbetsmannajordbrukarna" främst kring Stockholm,
vetenskapsmän och chefer för högre utbildning,
naturligtvis också framstående politiker och riksdagsmän m .fl. (motsvarighet till "gentlemannajordbrukarna" i England). Flertalet av dessa var
dessutom ledande inom hushållningssällskapen. I
framställningen har jag tagit mig friheten att
använda beteckningen "det konservativa etablissemanget" om detta ledande skikt, även om detfänns
många bland de nämnda som var liberala och utvecklingsinriktade. l verkligheten kunde naturligtvis också förhållandet råda att en person med konservativ grundhållning var innovativ i tekniska
frågor och i jordbruksdriften.
252 Området har belysts av H. Röstin och S. Osterrnan
i "Från lantmannaföreningar till SLR" i Svenska
Lantmännens Riksförbund 1905-1955 resp. "100
år av samverkan. Minnesbok om Lantmännen
1982".
5
' ' Carlsson 1956, s. 317 f. ; Larsson C. 1912.
25' Ingers 1948, s. 220 ff.
255 Fysiokrater (av grekiska Jysis = na tur och kratein =
härska), benämning på en under 1700-talets andra
hälft inflytelserik krets av nationalekonome r och
samhällsteoretiker i Frankrike som bl. a . hävdade
jordbrukets betydelse som den främsta av näringarna. (Nationalencyklopedin band 7, s. 127-128) .
" 6 Stattin 1980, s. 56;Juhlin Dannfelt H. 1913:l, s. 21.
257 Juhlin Dannfelt H. 1913:l, s. 22.
258 Stattin 1980, s. 111. Egentligen är Stattins tanke att
hushållningssällskapen var ekonomiska föreningar
inte korrekt; möjligen ekonmnislw sällskap. Begreppet "ekonomisk förening" fanns ju inte vid den tidpunkt Stattin behandlar. Ur förenings- och juridisk
synpunkt syns det vara riktigare att, utöver rollen
som statligt organ, karakterisera dem som tidiga
agrara utvecklings-, informations- och påtryckningsorgan.
259 Kumm 1950, s. 50.
2
'" Stattin 1980, s.119.
261
I kapitel Vll redovisas i faktaruta VII:l en översikt
över hushållningssällskapens antal ledamöter,
gillen, inkomster av brännvinsmedel m.m. samt
behållna tillgångar 1882. Antalet ledamöter var
som framgår tämligen o betydligt eller i hela landet
totalt 22 265. I de t nämnda kapite l görs också en
jämförelse med de frivilliga organisationernas
medlemsantal fram till 1930.
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26'
21
"

För stundande skördar. Kungl. Skogs- och LantbruJ;,sakademiens arkiv 1813- 1989, s. 143-158.
Kåhrström 2002.

Kapitel IV
Med andel~bevcegelsen avses i Danmark detsamma
som föreningsrörelsen eller lantbrukskooperatione n i Sverige.
2
"Danmarks andelsbev:egelse og kooperation"
1951, s. 3.
' Fcestegårdar = arrendegårdar. Fcestebonde var den
som inte ägde sin gård men som hade stark bindning till den genom arrendeavtal ofta på livstid.
' Kryger 1986, "Frihed og ejendom", s. 12-24.
Isaksson-Hallgren 1986, s. 118.
6
Arvefceste= ärftligt arrende.
7
Kryger l 986, s. 22 f. En utförligare beskrivning av
förloppet i de danska landreformerna under 1700talet ges i Hansgaard, Torben, Landboreformerne
i Danmark i det 18. Århundrede passim.
8
Bjerke,Jensen & Madsen (red) 1939, s. 37 f; Kryger
1986, s. 15.
9
Björn, De t danske landbrugs historie III 1988, s.
112 ff. Gaardman = de egentliga bönderna/ jordbmkarna i Danmark.
10 Bjerke m.fl. 1939, s. 25.
11
Bjerke m.fl. 1939, s. 30 f; D et danske landbrugs historie III 1988, s. 118.
12
Emancif,ation (av latinska emancipatio) = frigörelse,
steget från en ställning av beroende, o myndighet
eller rättslöshet till full ,gälvbestämmanderätt eller
fullvärdig egen tillva ro. (Nationalencyklopedin
band 5, s. 457).
11
:
Bjerke m.fl. 1939, s. 38.
14 Bjerke m.fl. 1939, s. 38, 40. När det talas om de n
goda danska åkerjorden måste man dock hålla i
minnet att stora delar av Jylland dominerades av
sandjordar och hedar och att det där följaktligen
var ganska svårt att skaffa sig sin bärgning.
" Skovmand 1944, s. 10.
"' Historiskt var de båda i stor utsträckning tysktalande hertigdömena Schlern,åg och Holstein anslutna
till Danmark. I samband med de tysknationalistiska
strävandena under 1800-talet uppstod en strid för
att hertigdömena skulle förenas med det tyska förbundet. Treårskriget 1848-50 förlorades av Danmark och medförde att anslutningen till Danma rk
delvis måste uppges. 1863 bröt Danmark överenskommelsen från 1850 och förde på nytt en politik
som innebar krav på anslutning till Danmark. I
kriget 1864 stöddes Holstein av Preussen och
Österrike och Danmark förlorade också de tta krig.
Schleswig, Holstein och Lauenburg måste avstås
och gränsen drogs vid Konge å. (Nationalencyklopedin band 4, s. 401-402).
i;
Skovmand 1944, s. 54.
18
Skovmand 1944, s. 43 f, 105.
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" Bjerke m.fl. 1939, s. 45 f.
Muntligt enligt avdelningschefE. HovgaardJacobsen, Landbrugsraadet.
21
Bjerke m.fl. 1939, s. 49. Venstre är i Danmark ett
borgerligt, liberalt parti och har inget med socialistiska vänsterpartier enligt svensk modell att göra.
22 Bjerke m.fl. 1939, s. 33.
23 Motståndet ledde också till att bönderna startade
friskolor vilka alltjämt har en täm.ligen stark ställning i Danmark.
24 Bjerke m.fl. 1939, s. 52.
25 Tänder hartkorn är en gammal dansk beskattningsenhet som använts sedan 1600-talet för att bedöma j ordens värde ur beskattningssynpunkt.
(Tänder land är ett mått för areal= 0,5516 ha.) 1
Sverige motsvarades det närmast av beteckningen
mantal som också var ett besuttenhetsmått till
grund för beskattningen. I Sverige var arealmåttet
på motsvarande sätt tunn/and= '/2 hektar.
26 Björn 1988, Det Danske Landbrugs historie III,
1988, s. 124 ff; Andelssamarbeidet i Danmark, Andelsudvalget 1986.
27 Björn 1988, s. 129 f.
28 Björn 1988, s. 131 ff.
20
Björn 1988, s. 134 ff.
0
•
Björn 1988, s. 137 f.
" Björn 1988, s. 239 ff.
32
Uhrskov 1943.
" Muntligt enligt f. utredningschef S. P. Jensen 1989,
De Danske Landboforeninger.
34 Skrubbeltrang 1954, s. 249 ff.
"' Muntligt enligt f. sekreteriatsc.hef J0rgen P edersen, De Danske. Husmandsforeninger.
36 Skrubbeltrang 1954, s. 290 ff, 297 ff.
" Bjerke m.fl. 1939, s. 133, 141 ff.
38 Björn 1988, s. 196 f.
39 Brugsforening i Danmark motsvarar det svenska
konsumtionsförening.
• 0 Axelsen Drejer, s. l 13; Bj0rn 1986, s. 8.
41
Bjerke m.fl. 1939, s. 113; "Danmarks Andelsbev.egelse og Kooperation" broschyr 1951.
" Bj0rn 1986, s. 8.
43
Bj0rn 1986, s. 9.
" Bj0rn 1986, s. 18 ff.
:t5 Bjerke m.fl. I 939, s. 13, 59.
46 Fritt översatt ur Dansk Mejeribrug, s. 18.
" Bjerke m.tl. l 939, s. 92.
48
Bj0rn 1982, s. 44 ff.
40 Bj0rn 1982, s. 53 ff.
50 Björn 1988, s. 371 f .
''' Bj0rn 1982, s. 18.
,,2 Bj0rn 1982, s. 83.
53
Bj0rn 1982, s. 19.
54 Axelsen Drejer, s. 204 ff.
20

55

56
~7

60
61

62

"'
64

65
60

67

••
69

70

71

"
73

74

"
76

77
78
79

~0

"'
82

"'
84

85
86
87

88
8•
90

91
92

93
94

'"

Bjerke m.fl. 1939, s. 110.
Bjerke m.fl. 1939, s. 111 f.

96

Bjerke 111.fl. 1939, s.1 11.

"'

58

Bjerke m.fl 1939, s.112 f.

96

59

Axelsen :Orejer, s. 176 f.

..,
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Axelsen Drejer, s.183 f, 187 ff.
Axelsen Drejer, s. 223 f; Bj0rn red., Det danske
landbrugs historie IIl 1988, s. 374 f.
Axelsen Drejer s. 234, 247 ff; Bj0rn red., Det danske landbrugs historie III 1988, s. 370 ff.
Axelsen Drejer, s. 254 ff.
Single purpose organisation= "ett-ändamåls-organisation" = produktvisa eller "rena" branschföreningar.
Bj0m 1973, s. 23.
Axelsen Drejer, s. 11.
Bj0rn 1973, s. 12.
Axelsen Drejer, s. 322; Björn 1986, s. 14 f; Bj0rn red.,
Det danske landbrugs historie III 1988, s. 377 ff.
Bj0rn red., Det danske landbrugs hjstorie IV 1988,
s. 52.
Bj0rn red., Det danske landbrugs historie IV 1988,
s. 51 ff.
Bj0rn 1982, s. 13 ff.
Bj0rn 1982, s. 19.
Th. R. Segelcke och N. J. Fjord var de ledande
männen ifråga om forskning och skolning inom
mejeriområdet under tiden 1860-80 resp. från
1870 och framåt.
Bjerke m.fl. 1939, s. 43 ff, I 78 ff; Björn 1982, s.
33 ff.
Bj0rn 1982, s. 34 ff.
Bj0rn 1982, s. 35.
Bj0rn 1982, s. 33 ff, s. 48, s. 57.
Bj0rn 1982, s. 63.
Bj0rn 1982, s. 69 ff.
Bjerke m.fl. 1939, s. 108 ff.
Bj0rn 1973, s. 11 ; Axelsen Drejer, s. 233 f.
Bjerke m.fl. 1939, s. 102 ff.
Bj0rn 1982, s. 35.
Bj0rn 1982, s. 56.
Bj~rn 1982, s. 85.
Bj0rn, Andelssamarbejdet i Danmark 1986, s. 7.
Muntligt enligt avdelningschefE. Hovgaard:Jacoh-sen, Landbrugsraadet.
Bj0rn 1982, s. 101 ff.
Bj0m 1982, s. 106 ff.
Bj0rn 1982, s. 108.
Bj0rn 1982, s. 100.
Bjerke m.fl. 1939, s. 96. "En för alla och alla för en"
innebar obegränsad ekonomisk ansvarighet. Obs
skillnaden mot de svenska formerna m.b.p.a och
u.p.a.
Bj0rn 1973, s. 7.
Muntligt enligt H. Hasle Nielsen, Andelsudvalget.
Jensen 1985, s. 56-101. Bonitet (latin bonitas) -god
beskaffenhet. Bonitering = uppskattning/beräkning
av markens produktionsförmåga. I Sverige används
begreppet oftast i skogsbrukssamman hang och avser då produktion i skogskubikmeter pe r hektar (=
m 3sk/ha). (Nationalencyklopedin band 3, s. 169).
Jensen 1985, s. 61.
Jensen 1985, s. 59 ff.
Jensen 1985, s. 61.
Jense n 1985, s. 100.
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tisllkcn "förstörd es" genom övel'föringen a,, smli.$tik.ans\1arct till SCB. Flera decenniers a rbete fot

Kapitel V
Gadd 2000, , . 134,155.168 IT.
1,.indorm 1955.s, 8.
' J u hlin DannfeJtH.1913:1, $ . 346.
• KSL\T ot 5 IA.87. s. 333 f. Konsuleotel'na hade
o lika b<:n;\mninga.r i de olika lands:lndarna;
U1)der\1is::irc, insm.1ktör, lan.smejeris1, mejc:riassi~
lent. mcjC::rikonsulent. I t\'å av lånen. Cåv1ebo1-g:
och Vb1emorrland, (-anns b;\de kousuleot och
mcjcrska, i V:t.Stm::mland d essutom ladug!lrds,,
insttuktöt, l Våslemorrland ochjåmtfa.1\d var före•
st¼nda'i'<::o tör mejcri.d;,olan odaå l))t'jerikon.sulc.nt
1

t

och 1'.Jå; Codand tjänstgjorde lärare11 i lambmksåmne.1\ som sådan. ,-\llmånl sy11tes dock antalet låns-

)
6

7

11
7

"'

u

mcjerskor minska.
Liljhagen 1890. s. 32 ff.
Rapporten från Våslernorr l:v1ds län till Lantbrub•
Akademien 1846, KSLA1', Sjcuc d.c len Ar 18◄6,
Rapporten frålJ Stockholms låns liS till Lantbn.1k.s,.
Ak.adt1nie.n l858, K$LAT, Aderlo11dc delen, År
185S, ._ 51.
Vi'irml;mds läns HS" h i.storia 1803-1903. $. 22 1.
Nanneson 19J 4, i . 41.
Juhlin Dannfell H.. 1913;1, s.. 99 r:
Före Liljhagc::n vat AJf~d NathorSt och Fl'cdr.
Cedcl'borgb $l.tt$kOO$Ulenter för bu~jurMkÖ\SCI
och mejuitw~h:\llning; den förre för de södra
la.ndsddarnll oc;.h dc.n senare for norr.i Svealand

och Norrland.
1~ Nan1\c,on 19'14. s. 47.
,, Nanne$on 1914. .s.16, 38. 47. 48.

•
21

lxt \'ar tillåtet ~n kombinera upplr~nlngsverksam-

lå

1

16

"

'•

"

hcrcn med kottull~rs.ie ll verksamhet. I Vås1ernorrlands lin bedtev lambrukslmnsule utcn i sällskapcl
tradjtionellt en omfäu.andc affånvetksamh e 1 i lantbrul:.srnaskincr.
:r Östetgöd 3nd$ låns HS' bist0l'i.t del Il,$. 319 ff.
" Liljbagcn 1936,s. ·195. Liljhagen uuryc:kcr s.igish)a
"Mejeriminnen• o\)'<:ket biuen över att mcjcti.sta•

◄58

~

M

J mfr N:tnneson i S,·cnska Mejerie-n,:lS R.iksförcning
1932-1942, ,. 9 ff.
Acceuori$A ( latin) a- tillhör;mde. utgörande b ihang,

17

Västmanlands mns HS l Sl !t-1915, andra dde11, s .

"

I.ange 2000, ,. 60 IT <><h ,. 2% IT.

(NationalenC)'klopedill b~tod I, s. 30)
199.

" KSLAT 1863, s. 115 ff.
"' Llljbagc:n 1901, s. 1-48. Uppgiflema bckr.il"t.'\S i de
Oeil3 fal l i säll,kapensjubiltu1l1Mkrifccr.
' 1 Åttonde Allmänna S,-cnsb l.aOdtbn.iksmötet iJön•
köp;ngår 1858,s. 270 f.
$2 KSL
41\T 1863, s. 115 IT.
~ KSLA1" n:r 1 1865, ~- 17 (t
, . Uppsala liu'ls J-JS' h:111dlingar 1864 46:te Häftet. s..
32: KSLAT 186;, 1Jugou-edjc delen. s. 38; KSI.AT
1868. 50:e Häfre1, s. 25 f.
'' Gadd 2000, s. 1ft!;. Med korotal menas :wkaslning
rikn;,tt. på in~~n i fonn av \t~desmängd.
M Med "u-yc.k• avses sållskape1lS pro1ok<>II, hal'ldlil'lg•
ar, kvartabcid.skriflt:r m.m. som uiga\15 av 0enalct
sållikap i olika forme r.
"7 Redaktöl' oc.h ao.svari,g f'ör d enna tid.skrin var Carl
Rudolf Wulff. Redaktören å.r uto1.uordentligl kritisk lllOl L.'\nlbruk:rakade.miens: och hulthåltnings-

Liljhagen 1901, s, 7.
FriJttkl inr1cb:.\r att mou.igaren gratii fick betäck.'\
!iina premierade kor med föntklas.sigt och premierat handjur. Den kombinerades odså ofl<\ ined en
lockpl'emie p.'\ en krona fö r bt,s:vä1t l au ta kon till
tjuren (•f>Pfortl'adfri.s~dt/),
Det al· a.lhid t~ksamt med tids- eller å.ldersan givclser a,•dc1.1a si.ag eftersom •" de lörsl:f• i regel hunn.it
fö reg3s av andra.
Ber gkvara i <lena sa.i:nmanha.ng år en i:,rård i VåxjöLrakten. Ktooobetgs län, vid vilken 0<k.sl ef1 statlig
mejc.ris.kola sen~re inrättades..
SOS. Mcjcrihamcring år 1913. Tab, 8,s.8. 1 nämn~
<la meddela.nde anger Liljbage n: "På de störrt
egendom;,irna bedrevs redan , 1id!htiundrddC!ts bör,.
jan en ~fter dåtidens ford.ri.nga.r ganska v-".tlorduad
mejerih antcring". s. 23.
Rosengren 19l4.s. 9 fT.
Östergötlaod.s läns HS' histqria del Il, $. 317 rr.

14

"

sta1islikhanteringen och därmed kunskapcma på
området spolierades därvid, c:nligt Liljhage.n.
Rosengren 19.14, .s. M f: Alfa-Laval euhundta år,
sårskilt s. 1-Sl.

,.
M

..
0

~1

"
""'

_,
•

såll.sk3pens tid skrifter i ö,,rigl oom h:m mc:nar verkar • sillkomna pil ~nl&a båms d()(.
-ridning fö r landlliushå.llning n:o J 4 1856. s. 105.
Q.\'analsskrift forJ ot'dbrut.are u1·g i,•c n av Visunan•
lnnds låns HS iöl"Sta åtgången 18:>9, 11. 99 ff.
-om sod.e1lmejcrier"'. Ö$tergötlands Jä1u HS·
Mandliogar. Linköpjng år 1860, .s. 172•186,
Ös1ctgötla11ds läns HS" historia 1813--191~ del 2 s.
325 f,
T idskrift for Svenska LaJ\dlbndtct. oc.h dcS$ Binäringar. Åttonde årgi1)gcn 186~ $, l :>7. J. Tb,
Bcrgclio var sekrt"terare i Stockholms läns HS och
utga,, Liden 1855-1864 den nåmnda ti&krfften.
Vå.ueroortlands läns HS 1805-1904, s. 117 f.
Uppsatsen i KSLAs antologi 2004 inneb.'lr en
breddning och fördj upning a\' gr.inskningcn av dt
tidiga f'öre.ningsformcrna.
lidning för Landthushålln il)g n:o 371856. s. 290,
Tidnin~ för Landthu,hå.llning n:o 10 1861, s.. 579

fT.
•• T idning för LandthushåJtning n:o 10 1861 , s. 582
ff. Ä"tn Bergelins arlikcl 1861, s. 19'1 (• nåsrn not).
" •om By• e1Jer Oi.strikc•Mcjcrier". Tidskrift för
Svenska Landtbruket och dcM Binåringar. Sjunde
årgången. s,ookholm 1861. , . 191 IT.
◄!I KSLAT 1863,s. 152 f.
,o Tionde Allmå.mta Svenska Ulnd1bniksmötet; Catl•
><•dår 1862. •· 181 ff.

N01'ER ·r,u . smC>~NA 182-1':t!I

;.kumrujölk och ~kumm3d ~d.i.u: han :a~er med,
~'4-l•tttm.fo/k den osk,1mm:ade h<'lllljölkcn: cicuipd"'
vl<t 11011 tJ.Jl ,k,1 1,1}(J'fk ,{t>ffl ,lftu till .V/1(.1'1(fftu; qrk J 1l.(m;1
slu,mmjölk 1lll ni,:jmn l ~ s , , "t1.s. Y.
"

KSL~T I Rc;.I, ._

«.

El(te AUn,å.nll;\ S,·eml:a l.,:1ndt\in.ik~Mött, i Mitlm<">
I 8~~. ,. I ti9 IT,
.u 'f id !ikrift ra, L"1v l.1t,1u.bå..ltnl11g ,11' 1'lj:d1n<1r Nat•
hom. Tredje" årg-lngt;n 1R6S 1 s. 52 ff,
.gi Ellle Allmäuo1' Sveoska L;.n\d1bruk11mOtct i M.thuO
1866,$, lliY fi 1
:r KSL...-\T n:r fl År J 866, s. 70 IT. förutou\ A, N;uhoflt
ir f 1'tdr. Cedttbol'gh tr:\n l8fi.6an.sdlld 11unH,l3tllg
\lf\dtt~
1 bd:,k:1pssköuel och nlr:;jCJihanr~ting
oc.h bröderna Hhfman Bang sc:d.au 18~~ i 11u och
01"1:iulog för fåtSkö1~e ln och sttrr1scbåf~rit!nua.
~'I K.SJ,..AT År 186.:";, s. 17- 24: It Blomgu:ti var l11Q:t.11jöt
och lat1tl.11 ,tkM't' och dru11toln i,'kllv 1 e<t hu~håll~
rungig1llt1 i Cavh-':1">0rg,: IAns l.1S1
'

tir.n \111-ått.aud~~. N4Qoo p11dc.1 iing för .u1dcl.Sl'ormcll f6reko,n dod• inll! i M.ttn•@det man rletfö•
lr5m~t l)öl~Hii-fonru."n...sqm. Sw,11 lii t~nk.er dg.

KSUT 1864-, tttdje 1u-glng,n , . 33.
KSI.AT 1$6'~ ._ 38 ff, Sw>m ,inder p<I b<h'l'Oppon

"
"

1

\It KSLATIKfiL,j. 2~.
w KSL-A'r 11:r 1-å.r' J FS61i1 s.. Il)R lt. F'crd. Unaoder.
111
KSLNI' n:r &. A1• 1868, ~ 259 tt P. C, Wt-Jllht>rg.
'"'Qtr1 ntjolk.l1u'ShåU11ingvn och v.,1heredningan l

SchweJt.,oc.h E1lgla,od",
,. KSLAT 11,ro. År 1867. ,, ,10 IT.J. Arrhcniu• 1867.
• KSW\T n;r 6. Åt 186"7. S, ~61 ff. rr. Cedc, bc.wgh.
•Bt!r.iH.rL~r Jor 1867 o.s.v."
w Tolfte Alln1fu1naS\'ensb J..,1,,ndl..bruksm0wt1 Stock-

ö.s,crg'ötlands•tån.<11 (S" his~o,in It! 13--19 13. Oel 11.

71

•. 61T.
ra Liijhag:cn 19uf. ... 8i Rose"S~/en (redl 191.M,Ji, 10$5;
1f<

Johlin C>aonfdrJ:f. 19U:ll, $, 138 C:
i)~1ec:g6ilaudi lins 1-1s· lriuoria 1813--191 ji. Ocl U,

s.~w.

..,. Ch.k~61..hmd;lån'"11s· 11inurl.1181~-lt)J3.,0d 11,

,.3W
•1

"" Östergö,hmcls Ull.$ fts· fmtQna tdl$- IP1'3. Del 11,
~- 3'lll.
81 ÖsteJlt&1la11tb lftns HS· hhtoria 16lS.-. 1913. l)cl 11,
i.. :$32. Oe11 Konth.ln smn a\'Sti lf.tlldt: (l':\mst ftu tml~
t.en men ko1u med tldctl all öli\fölli, !h·c.:n .\1tdr-.t
kvalile.tifali.to~r. Dt app:u-.ltc-f O<'h tnc-torh~1· W lfl
fråu .1 860-talci stod t.iU btttl> fQr fouhcstämoinl:(c:11
\1'1' d1 14(1,1mb loA•tukrlt., So1thlrt1 ,)dl M111Y'lt4'ld.\ rellbc.,t3mnin~pptirnteat ~ml kh11».k "nntys. St.:110."°
(i11ko,n bulpnmMl'ni gf111,m 1, lind!ilt'ÖfOS if'IS;tl,;.

Jw~_ngrcrt 1927, -s, 10!)2.
.u Roscngtcn 1914,~. 2Jf,
1
~
N-ann~01\ 194S?b, s, l~ll.
111

"1

tkohl som ,i~cr alt J>cW( kn.,'l I tvilaru me:Jeri:1ltttt.'-bo);tg som de1 IÖn_
w nodrl'-nkjt:rie, i S\•crigc- Do.

m~,

lage:-1 ombHdad('!I till -aridrtstc'll't.ning
efrcr Uo
:invr1·ksa1n11et. Ot.!• biirdock.obstr\'c,..:i-i,a11 rteutHt
hbmrleskriv11ing rorm~hgc.-n g'iUlc1· pil gnmd av
lW!i:ik.nadeo .;o• gnmdlt_g:1 gancnuförrll'l.$1Udit:r av Ut•
v«klir~gen i>verhuvu,d ln-b_rtt I Svnri~c. ·1rol,Jgt u lt;a~

•. ~~7.)
ToJncAlhnl nn:t S\fen.d:.1\ La1ld1.bn1k,11Jötr.1i Stock•
holm 1868, 8. 5(-i.
" 1,.a,,dt'I.S frimua. ..tuklorilelc:• p.~ lc.r~~tu~k6tscl
od1 ,utjc.riha111ering fauui ml}) l~i-aJ~ Yi(iAJ0;1rtlli
lantbn.1k.'r otj\ mtjctföl$1if'u t (1-tj. NatJ101s1, t .. 1::
Roscn~en, N . Etigu'Wll Of h H. Wfobttg1 K.lm11ig-;\

•1

upp){iftl!lna om Hvilan Bu s:io gillighe1, dd $
'1,1\1t1tl "" au. d.ci-tiU , kHl,tarl

r~3

f'ritn fler~ Rm:g!tngare-

- blrv bcstAeade 1.i llder en längre 1id , dels pli gnrnd
uri de fo·nn~•ler:u.!f <.>c:h \1darcbcfordratS åll oll\•

;ty

roed ritelfl p1ofess.or-).
"' Juhllu 0;,,nufc:--h H. 19 13:U•.s. l.33".

\-:irldt-n av 'j'.>Ct'$oncr o ch auktorileler. som haft sin:..
,~rb"dn1t\cu: rcUcr hötjatsina k-.1rmircrjUSt iSlt.'\nc.
De ~om ,\synas är ~Jm,i u vid l·h'ilan t... , lolrus1röm.
Olcjcri1')rorcsson1 L F.'R.0$Cngrcn, proft-ssot 1- N.m•

JuhU11 O~untch H . 1~13":0 ., , 177.
Ut' cU\fol'da uppgfflt:må pt1\ informa1ions\.'f"rba11r
heu:us tor,ner, hjllprncdel o-ch exempel år hämet·
de \U den :mgjvna liuttö\lbtcn och 1fdskrlfle.ma f.ör

N'. tfauMQu, k.onrrollförelUnpna<. HpJ►
hm,;m:111 o<;h.sede1,ncfa ocl,å professor.
l Svensk Mcje-riindusui. Svc.ruk.a Mtjericrnas Rikstörcning 1932-1~57,~. 14 ffi. fuUl, ~tl väld:t iV~l "'"

11t-1<",n ,w:h

ptc·ic,den IS:!50-1890 p.t$sim.
'" llcrJpvj$,IS utforlig.u;e i 11p p~ t!i I-antologi l•t~ivcn a'1
1(51.,\ 21104.
n Uijhilg-tHl 1.00 I, ~. 4 ff.
" Östergot!And! låns HS' hi,w1i a 181;1-191~- D•l l,
, . Ha,dol 11, , . $17 IT.
" 0.<er'göd>nd... l~n, HS' hl.,01i• l 81:l--191!. Oel Il,
•. 326.
"' Ö$\fl]/olla11d, 1än• HS' hi>,or\a 1813-19 IS, Del Il.
~. 32?, Anlörandt:l IJ'Y(.ks .se:oarc und,c:r ~'t'e.1 i 1'5-LAT ffir 18-64 uudc.a rubriken ""Om ms1ri ..t•mtjc.--

lm

k.el om Sk.:mofta mc_;j('fi :AB lng.\t ods..-\ I Svenska
La.ndm1å1111c:ni fö ttningihlnd ~rgå1,g 1907, i . 3ilil
c; Stlin lf;•mg-lr aush1tr.r .111ig R~JJo-tmgrcu lill de:u

•• Tolfte Allmä.n~S\~~l,.;r l..1ndth ru~.ntötet i Sto<"k•
huf111 1868, ,h-47 tt
1"
i<..110:i: äldu:1 ~vt"11sk1. ry1nd1t1Gu 2 .nup : :32jungfrur c- 21617 IHc.• r (Na1ionatcm;yL:Jo1H:<lio b:i.Jtd I(),

11

Rose11gre11 I !H 4. s. !;, Uppgm"n oQ'l Skih'mfrn
mej tHi ingår i förtCXlCU
f11tjcrirort.'fllilgU\<SllilLel i l.:mdtbruk:ska.ltuc.lcrn J90S/ l0, ~. 2il0, E1, ,ar li~

hultu 1868,!. 391'.

?li

Ö.stetgöll;rnd, läns ilS" hh-l9rii<l- 18.13-Hll3. Oel 1J ,
'1 , 32-9.

,w

snill Olfl "Andelsrön!'l$4.:J1$ fr.ur1&1 och llf\l~Cklfng
på mcjcrioinråcict'. yill;;eL O<'k.s~ av.döjkr »11 d~u
icke ~,ugin1c förfähanm fotsk<1l i skrmerna.
.,.; Kr151iau.s,~d<"lån!> HS' histori~ ,. 70 fnc hs-. 9l.
• LJlfl,ag•n l9fll,,. 22 lJ•
• 1 Ro~ngrcri 1919~.s. :5.
11:1 Ro.k'ngre.n 1919.-&>. 5, S3mC R01Sengtt.1J 19"-"7,$~ 1086
ff.
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° Ferd. U nander var föreståndare för Yttertafle lant-
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bruksskola och sekreterare i länets HS men kallades 1879 till tjänsten som sekreterare i Lantbruksakademien. Han avled dock endast kort tid efter
tillträdet på denna post. Västerbottens läns HS'
historia 1814-1914, s. 148.
121 Jemtlands läns HS' Handlingar för år 1886, s. 82 f.
122 Jemtlands läns HS' Handlingar för år 1888. Länsmejeristens berättelse, s. 101 ff.
12' Västernorrlands läns HS 1805-1904, s. 116 ff. Citatet s. 122.
124
Jordbruket i Dalarna under 100 år. Kopparbergs
läns HS 1850-1950, s.102. Källmejerier byggdes
där naturliga kallvattenkällor gick i dagen; på så
sätt skapade man med enklast tänkbara åtgärder
ett mejeri i princip enligt]. G. Swartz' ismetod men
i praktiken en variant som kan kallas kallvattenmetod, där man med hjälp av källvattnet kylde ned
mjölken till den önskvärda låga temperaturen.
125
Jordbruket i Dalarna under 100 år, s. 116.
126 Åsling 1954.
m Svedjeland 1964, s. 35 f.
128 Kalender öfver Svenska Landtbruket 1908/ 10, s.
282.
129
På några ställen i Koopera tiv verksamhet 1908-35
anges det också att "byalagets medlemmar' utgjorde
medlemsscocken i mejeri- eller konsumentföreningarna, dock utan att antalet anges. Kontentan
var att det gällde alla i byalaget.
130 Program för trettonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i Göteborg år 1871, s. 4.
131
Trettonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet
1871, s. 86 ff.
132 KSLAT 1870-75 passim.
133 KSLAT för år 1873, s. 28 ff. (Häfte 1 utan numrering).
'" Vandringsrättarna (från 1948 kallade jordbruksinstruktörer) var en ganska sen företeelse i Sverige;
de tillkom allra först i Gävleborgs län 1890. Andra
län följde så småningom efter och 1912 började
staten ge bidrag till deras avlöning. (Nordisk Familjebok 1921 band 31, s. 595). I Värmland motionerade godsägaren M. Koch 1876 om en kringresande undervisare i ladugårdsskötsel och mejerihantering; vad motionären önskade sig var "ett
mellanting mellan kodräng och agronom". Sällskapet
beviljade också 2 000 kr för detta ändamål men om
det utnyttjades då har inte kunnat fastställas.
"" KSLA T 1870-1879 passim.
136 Jmfr. även Sommestad 1992.
137 Tidskrift för Landtmän. Årgången 1886, s. 498 ff.
och 528 ff.
138 Tidskrift för Landtmän. Årgången 1890, s. 76 ff.
139 Tidskrift för Landtmän. Årgången 1880, s. 101 ff.
1• 0 Tidskrift för Landtmän. Årgången 1880, s. 157 ff.
141 Tidskrift för Landtmän. Årgången 1889, s. 80 ff.
Det H. W. avser är sammanslutningar av typen Hushållningssällskapens Ombud eller den s.k. "lantbruksriksdagen" som hade rönt kritik.

Blekinge läns HS' historia 1814-1914, s. 363.
Gotlands läns HS 1791-1941, s. 125,
95 Rosengren 1919, s. 38 f.f. Kalender över svenska
lantbruket 1915,s. 79fochd:o 1916,s. 79f.
96 Meddelanden rörande den svenska mejerihante·
ringen n:r 77 (n:r 10 I 901) , s. 3 1 ff.
97 Skaraborgs läns HS 1807-1907, del Il, s. 65 ff, 72;
Juhlin Dannfelt H. s. 134.
'" Liljhagen 1907 "Mejerihandteringen"' kap. 11, s. 68.
Skaraborgs läns HS del II. (Liljhagen skrev mejeriavsnittet i Skaraborgs läns HS' historik).
99 "Sällskapet och jordbrukets föreningar, Mejeriorganisationen" s. 314-323 i Skaraborgs läns HS
1907-1957. Red. Alf Åberg, Skara, 342 s.
100 Svenska M('.jeriernas Riksförening 1932- 1942, s. 78
ff.

Västmanlands läns I-IS 1815-1915, andra delen, s.
199.
102
Kopparbergs läns HS 1850-1950, s. 207.
103 .Jordbruket i Dalarna under 100 år, s. 107; Norrbottens läns HS 1850-1900, s. 102.
1
°' Västerbottens läns HS, s. 162.
,o, Västernorrlands läns HS 1805-1904, s. 117.
106 Västerbottens läns I-IS, s. 152 ff.
107 Västerbottens läns HS, s. 125. Den nämnde H. F.
Rossing var länsagronom i Västerbotten och anställdes 1868 med ett utomordentligt krävande och
omfattande tjänstereglemente och arbetsprogram.
108 Västerbottens läns HS, s. 164. "Järnkrokarna" var
säkerligen de gamla skärorna som alltjämt kom till
användning.
'"'' KSLAT 1862, s. 32 f.
110 Norrbottens läns HS' femtioårsberättelse 18501900, s. 99.
111 Norrbottens läns HS' femtioårsberättelse 18501900, s. 99.
m Västernorrlands läns HS 1814-1914, del II, s. 117
ff.
113 Westerbottens Läns I-IS' Tidskrift. Tredje årgången. Första häftet, s. 24 ff; Åsling 1954, Heimbygdas
Tidskriftjämten.
114
Liljhagen 1901, s. 44; Nanneson 1942 a, s. 10 f.
115 Svedjeland 1964, s. 25 ff.
1 16 Bernhardsson 1994, "'Mejeriverksamhet i Västerbotten" s. 10-13 i "Västerbotten. Tidskrift för Västerbottens museum och länets hembygdsförbund
3-94". Numre t är ett temanummer om bymejerier
och mejeriproduktion i Västerbotten med flera intressanta artiklar om bymejerierna, vilket "göms"
genom rubriken "Om ost och ystning", vilket försvårar sökningen.
m Västerbottens Lantman naförbund 1906- 1956, s.
13; Lantbn1kskalendern 1908/ 10-1915, avsnitt
"Mejeriföreningar"; SOS Mejerihamering år 1913,
s. 8; Västerbottens läns HS' historia 1814- 1914,
s.110, 121 ff.
118 Västerbottens läns HS' historia 1814-1914, s. 143
ff, 150 ff.
""Västerbottens läns HS' historia 1814-1914, s. 165.
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" 2

Berättelser över Allmänna Svenska Landtbruksmöten 1886, 1891 och 1896.
14·' Adertonde Svenska Landtbruksmötet i Malmö
1896, s. 34 f.
144 Tidskrift för Landtmän. Årgången 1890, s. 346.
" 5 Tidskrift för Landtrnän. Årgången 1890-92 s. 286652. K. F. Lundin skriver totalt 11 artiklar eller d:o
delar.
146 Liljhagen 1895, Den svenska mejerihanteringen
1891-1895, s. 117.
147 Meddelande n
från Kongl Lantbruksstyrelsen
1890-1910; SOS Mejerihantering 1913-1930; Lantbrukskalendern .1908/10-1932.
148 Juhlin Dannfelt H. 1922, s 86.
" 9 De i den tidiga statistiken ingående mejerikategorierna var gårds-, gårds/uppkiips-, rena uppköps- samt
andelsme_jerier. I tabellerna och kommentarerna har
de olika kategorierna privata mejerier sammanräknats.
15
° För Norrbottens län gällde att man på ett tidigt stadium fann sig föranlåten att effektivt organisera
mjölkinsamling och -hantering för att främst kunna försörja malmfälten med konsumtionsmjölk.
Norrbottens läns HS 1850-1950, s. 18 ff och 227 ff.
151 Kalender öfver Svenska Landtbruket 1908-19 16.
Mejeriföreningar. J driftsstatistiken för andelsmejerierna ingår inte några fullständiga uppgifter om
antalet utan endast de som deltog i och inlämnade
grundmaterial för driftsstaåstiken.
1°' I Landtbrukskalendern anges dock att flertal et
mejerier i Västerbotten tillkommit före år 1900.
15
~ Histo1isk statistik för Sverige II, s. 26, 29 och 30,
tabell D 13, Dl 7 och D18.
"' Fyrtio år med Mjölkcentralen 1915-1955, s. 11 ff
m.fl.
"' Nanneson "Mejerihanteringens företagsmässiga utveckling intill 1932" i Svenska Mejeriernas Riksförening 1932-1942, s. 9-27, och "Organisationsarbetet
1930- 1932 o.s.v.'' dito s. 28-41 är utomordentligt
klargörande. Samma sak gäller "Riksföreningens
bildande" även om den förutsatta tidsgränsen för
denna framställning därmed överskrides.
"" Lantbrukskalendern 1908/10-16. Avsnitt om mejerifö re ningar s. 240 ff resp. 177 ff; SOS Mejerihantering 1913-32.
157 Lantbrukskalendern 1908/ 10-16, s. 240 ff. resp.
177 ff.
158 Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 86.
159 [ Kalender öfver svenska Landtbruket 1908/ 10 s.
274 förtecknas både Arla och Munktorps mejeriföreningar med tillkomståret 1881.
160 Kalender öfver svenska Landtbruket 1908/1 0, s.
240 ff; d:o 1915/16, s. 221/177 ff.
161
Wohlin 1914.
162 Svensk Mejeriindustri. Svenska Mejeriernas Riksförening 1932-1957, s. 19
16' "Mejerihanteringens organisationsproblem ". Lantmannen. Tidskrift för Landtmän n:r 37, 1930, s.
793 ff.

Nanneson 1942a, s. 21.
Grundlinjer för den svenska mejerihanteringens
organisations. 1 ff, SAL 1930.
16-0 Wohlin 1914, s. 218 ff, 243.
167
sou 1930:4. s. 73 ff, 117.
16" Mellanhandssakkunnige SOU 1922:20, s. 142 ff.
169
Grundlinjer o.s.v. 1930, s. 3 ff.
170 Hellström 1976, s. 362.
171
Hellström 1976, s. 392 f.
172
Hellström 1976, s. 330.
"' Andra källor är: Svenska Mejeriernas Riksförening
1932-1942.; Svensk mejeriindustri. Svenska Mejeriernas Riksföre ning 1932-1957; Sveriges Lantbruksförbund 1917-1957; Svärdström, Från oxdrifter till
slakteriförening, särskilts. 352 ff.
174 Riksdagstryck 1932. Första kammarens protokoll
38 och 39, s. 4-13 resp. 1-9.
175 He llström 1976, s. 332 ff.
176
Nanneson 1942b, s. 253 ff.
177 Thullberg 1977, s. 308-311.
178 Thullberg 1979, s. 54.
164

165

Kapitel VI
SOS. Mejerihantering. År 1915-1935. SCB, Stockholm.
2
Historisk statistik för Sverige II. SCB, Stockholm.
" Kongl. Landtbruksakade miens Handlingar och
Tidskrift 1883-1890, se KSlAT.
4
Kalender öfver Svenska Landtbruket 1908/ 101936. Den första separata årgången från 1908 är
dock mycket ofullständig. Från 1910-11 är kalendern mer komplett och omfattar då huvudavde lningarna I.Jordbruksdepartementet och därunder
lydande centrala verk m.m., Il. I lantbrukets tjänst
verksamma tjänstemän och anstalter, lll. Hushållningssällskapen och IV. Föreningsväsendet / i lantbruket/. Tidigare utgavs årlige n en begränsad kalender över Lantbruksstyrelsens funktioner och
tjänstemän inom ramen för serien Meddelanden
från Kongl. Landtbruksstyrelsen. Kgl. Lantbruksstyrelsen . Kalender för åren 1895-1909. Förteckning över publikaåoner från Kungl. Lantbruksstyrelsen 1890-1931 s. 170 ff. Me dd. nr 25, 35, 39,
45,51,62, 70,81,86,91, 114,132,143.
SOS. Kooperativ verksamhet 1908- 1967. Antalet
jordbrukare i konsumtionsföreningar skulle enligt
denna källa ha varit: 1920-22 ca 43 200, 1930 = 67
500, 1934 nära 82 300 o.s.v. för att 1940 vara uppe i
97 800, vilka siffror inte bedömts som användbara,
eftersom de också omfattar jordbru ksarbetare.
" Mellanhandssakkunniges betänkande SOU 1922:20
7
Landtmannakooperationen i Sverige. Stockholm
1922.
8
Lager- och kylhuskommittens betänkande Il, SOU
1923:42.
9
1928 årsjordbruksutrednings betänkanden, SOU
1930-1 933.
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10

Svärdström 1959, Från oxdrifter t.ill slakteriförening, festskrift.
11 Olsson 1987 i Pol hem årgång 5 1987/2 och 1988,
Ljus, kraft och värme i södra Halland.
12
Sveriges Allmänna Fjäderläavelsförenings protokoll, tidskrift m.fl. handlingar.
" SOS. Mejerihantering år 1913. Jordbruk med binäringar. SCB. Stockholm 1916 s. I IT.
" Svenska Landtmännens Riksförbund 1906- 1920,
Svenska Lantmännens Riksförbund 1905-1955
och Osterman 1982, 100 år av samverkan.
15 Historisk statistik för Sverige Il. Tabeller 01 3, Dl 7
och 018. SCB Stockholm 1959. I praktiken är
endast de tre sistnämnda årtalen aktuella, eftersom
siffermateria.I för tidigare perioder föreligger
endast för mejeriföreningarna.

"
16

17

'"
19

20

21

...
"'
24

25
26

Kapitel VII
KSlAT n:r 5 1888, s. 290 ff.
Lindström 1897, s. 1-37. De svenska koraserna vid
1800-talets början var den kulliga jjällrasen, den ljusbruna småländska skogsrasen och den mörkbruna stora
skånska herrgtlrdsrasen samt i vissa landskap rödkutlo,:
De metoder för aveln av olika djurslag som man
generellt arbetar med är: I . Renavel som är avel
inom en ras, då man konsekve nt parar rasrena
djur; 2. Kor.mingsavel sker mellan individer från
olika raser. Man har tillämpatfarädlingskorsningför
au sammanföra vissa önskvärda egenskaper hos
föräldraraserna. I den svenska husdjursskötseln har
genomgd1mde kor:sningförekommit i stor utsträckning,
då man fortgående använder handjur av en viss ras
för an efter hand få fram önskvärda egenskaper hos
korna, vilket kan uppnås på 3-4 generationer. Om
man parar närbesläktade cljur, t.ex. syskon, kallas
detta för inave~ vilken kan användas i begränsad
omfattning, t.ex. för a tt få fram en värdefull egenskap. (Nya Lantmannens Bok band I, s. 94 f).
" Lindström 1897, s. 4 lf;Juhlin Dannfelt 1913:11, s.
224 ff.
• Lindström I 897, s. 7.
Adertonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i
Malmö 1896, s. 86.
• Adertonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i
Malmö 1896, s. 584-597.
Kristianstads läns Hs· historia 1930, s. 134. Lånen
var i regel 500-600 kr per tjurförening.
s Aderto nde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i
Malmö 1896, s. 586.
• Nanneson 1914, s. 94.
"' Värmlands läns HS' historia 18 03-1903, s.201 ff.
11
Västmanlands läns HS 1815-1915, andra delen, s.
176 ff.
12
Lindström 1897, s. 22 f.
13 Lindström 1897, s. 30.
,. Stjernsund och Wallaholm var två stora gå rdar i
resp. Örebro och Skaraborgs län, vilkas boskaps2
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17

28
29

'°
·u

"
"
"

"
36

"

stammar togs som grund och utgångspunkt för det
avelsarbete man ville genomföra för den svenska
rödbrokiga rasen.
Lindström I 897, s. 31 ff.
Lindström 1897, s. 32 ff; Juhlin Dannfelt H.
1913:ll, s. 216 ffoch 223 ff.
Kalender öfver Svenska Landtbruket 1908/ I 01938.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 61.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 6 1.
Historisk statistik för Sverige Il. Tab. D 13, D 17, D
18; SCB 1959 s. 26, 29 och 30.
Ryde 1940, s. 129- 138.
Friis 1888, s. 255 ff.
Mlinkeberg 1897, Il. Bilagors. 139 ff.
Mörkeberg 1897, s. 156 ff; Appel 1907, Bilaga 18, s.
304 ff.
KSLAT 1888, s. 291.
Tidskrift tör Landtmän årgång 1896, s. 158 ff.
Tidskrift för Landtmän årgång 1896, s. 320 ff. och
348 ff.
Leufven, 1898, s. 931 ff.
Tidskrift för Landtmän årgång 1900, s. 509 ff. En
fodrrenhet beräknades motsvara näringsvärdet (räknat i nettoenergiin nehåll) av l kg blandat kraftfoder, 2,5 kg hö, 4 kg ha lm , 2 kg melass, 10 kg rotfrukter, 12,5 kg betmassa, 15 kg blast och 1/6 betesdag. 100 foderenheter värderades till 8:50 kronor.
Den svenska foderenhe ten räknades ursprungligen
något lägre än den danska. Efter hand ( 1915) kom
man dock överens om en gemensam enh et för de
nordiska länderna. Fe/ sk står för skandinavisk foderenhet och motsvarar fode rvärdet av I kg normalt
korn, främst gällande nötkreatur. (Nya Lantmanne ns Bok band l , s. 463).
Hansson 1899, s. 859 ff och 883 ff.
Kalender öfver Svenska Landtbruket 1908/ 10, s.
208 ff.
Juhlin Dannfe!L H. 1922, s. 132 ff.
Nya Lantmannens Bok 1950. "Avkastningskont·
roll" band 1, s. 98 f.
Reduktasprov avser bakteriehalten och utförs genom au kontrollera ntjölkens förmåga att avfärga
ämnet metylenblått. Denna förlöper hastigare j u
högre bakteriehalten är, varför tiden mätes. För god
mjölk (klass I ) krävs en avfärgningsticl på minst två
timmar; kortare tid inne bär sämre mjölk. (Nya
Lantmannens Bok I 950. "Mjölkbedö mning" band
Ill, s. 1243 I).
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 138 f.
Kalender över svenska lantbruket årgång 1930-36.
Avsnitt "Mjölkbedömningsföreningar".
Arlificiell insnninalion, förkortat a.i. användes tidigast av e n italiena re på hund under I 780-talet. Under 1900-talet utvecklades användn ingen främst i
Ryssland på får och fick under 1930-taleL allmän
användning i detta land för flertalet djurslag. Tekniken spreds därefter allmänt till övriga europeiska
länder. l början av 1970-talet var ca 75 procent av
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Syndikat ( av grekiska syndikos ~ sakförare) samman-

4

slutning av intressenter, privatpersoner eller företag, som genomför ett större e konomiskt projekt.
Agricole (franska) =jordbruks-. (Svensk Uppslagsbok band 28, spalt 652).
" von Engeström, KSLAT. Häfte 1 och 2 år 1897, s.
56 f.
6
von Engeström 1897, s. 65 ff.
7
Tidskrift för Landtmän 1897, s. 394 f.
8
Ruin 1960, s. 202 ff.
9
Fahlbeck 1897, s. 490 ff.
1
Fahlbeck 1897, s. 494 ff; i Tyskland hade man 1896
ca 9 000 Genossenschaften, d.v.s. lokala kooperativa föreningar, vilket innebar en tredubbling på
endast fem å r, sammanslutna i landsomfattande
allmänna förbund.
11 Fahlbeck 1897, s. 498.
1'
Meddelande VI. Kungliga Jordbmksdepanementet 1903.
1
Ja Cour 1897, s. 500 ff.
'
J.J Tandberg 1897, Bil.15, s. 1-15.
15 Röstin 1955 "Från lantmannaföreningar till SLR",
s. 27 ff; Ostermao 1982, s. 23 ff; Jordbrukarnas
kooperativa föreningar och intresseorganisationer
i historiskt perspektiv. Antologi 2003.
16 Osterman 1982, s. 80 ff.
17 Wester-Norrlands läns HS' handlingar 1878. Tjugo-nionde årgången. Första häftet, s. 34-42; d:o Handlingar 1879 första häftet, s. 6 ff; d:o Handlingar 1879
andra häftet, s. 16 ff; d:o Handlingar 1880 andra
häftet, s. 7 f; d:o Handlingar 188lförsta häftet, s. 10
ff, 44 f; d:o Handlingar 1881 fjerde häftet, s. 9 ff.
18 Arenander 1899 Wester-Norrlands HS' Handlingar, "Historik" Femtionde årgången. Första häftet, s.
266 ff.
"' Arenander 1899. "Varför jordbruksföreninga r behöfvas" och 'Jordbruksföreningarnas fördelar", s.
272 ff.
20 Arenander 1901. Bil. B och C till "Länsagronomens tjänsteberättelse för år 1901 ", s. 172 ff.
21 Oste rman 1982, s. 84 ff, 118.
22
Leufven 1903, Tidskrift för Landtmän 1903, s. 724 f.
23 Leufven i Tidskrift för Landunän 1903, s. 725 ff.
24 Leufven 1903 Tidskrift för Landtmän, s. 757 ff.
25 Leufven 1903 Tidskrift för Landtmän årgång 1903,
s. 780 ff.
26 Leufven "Skånska landtrnännens centralförening",
i Tidskrift för Landtmän årgång 1904, s. 55 ff.
27 Bl.a. Hellström i SLR 1905-1955 samt Osterman
1982.
28 Hellström , "Krisår och reorganisationsproblem".
SLR 1905-1955, s. 97, 99.
29 Hellström 1955, s. 109.
30 Hellström 1955, s. 193.
31 Kale nder öfver Svenska Lantbruket 1908/ 10 avsnitt "Allmänna inköpsföreningar", s. 78 ff. och avsnitt c) "Lokala inköpsföreningar", s. 86 ff. D:o
1915 "Allm. inköpsföreningar", s. 98 ff. och c) "Lokala inköpsföre ningar", s. l 06 ff.

32

33

3'1

3;

'6

ingar".
37

Innebörden av förkortningen m. s. p. a. är inte känd
men kan gissningsvis uttydas med speciell personlig

38

Kalender öfver Svenska Landtbruket 1908/ 101915, "Allmänna inköpsföreningar". Samtliga kommentarer i grundtexten bygger på dessa uppgifter.
Kalender öfver Svenska Landtbruke t 1915, "Allmänna inköpsföreningar" , s. 98 f.
Kalender öfver Svenska Landtbruket 1908/ 101915, samma avsnitt.
Carlsson 1956, s. 339.
"Om sammanslutningar mellan Landtmän", s. 100.
Paragrafen ifråga hade i rege l följande lydelse: "au

°
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Kalende r öfver Svenska Landtbruket 1908/ 10 och
1915 e nligt föregående not.
Osterman 1982, s. 402.
Osterman 1982, "Samkooperation som sprack", s.
93-97.
Kalender öfver Svenska Landtbruket 1908/ 101915, avsnitt "Allmänna inköpsföreningar".
Kalende r öfver Svenska Landtbruket 1908/ 101915, avsnitt "Allmänna och lokala inköpsfören-

ansvarighet.

39

40

41

42
43

genom föredrag, diskussioner, uppvisningar m. m. befrämja lantbruket och dess binäringar inom föreningens
område". I de båda nordligaste länen Västerbotten

och Norrbotten hade stadgarna en annan utformning. I Västerbotten skulle man "på allt sätt arbeta
forjoni.brukets, boskapsskötselns och binäringens höjande
genom att verka för dithörande kunskapers spridande".
För Norrbottens del gällde att "genom ordnande af
föredrag och diskussioner samt anskaffande och spridning
af lämpligjordbrukslitteratur äfvensom på andra sätt ge,wm samarbete med länets hushålln ingssällskap verka for
land/hushållningens höjande". I både Västerbotten

och Norrbotten bidrog hushållningssällskapen med
50 kr i organisationsbidrag till lokalföreningarna vid
deras bildande. Från Tullus landtmannaförening i
Nälden,Jämtlands län, rapporteras att den 1909 anordnade "täjlan i mjölkning", också ett exempel på
föreningamas skiftande aktiviteter.
" Kalender öfver svenska Landtbruket 1908/ 10, s.
148 f. resp. s. 154 f. och 1913, s. 158 f. resp. s. 164 f.
Efter 1915 har dessa noteringar liksom andra detaljerade sådana utgått ur kalendern
5
"
Ostennan 1982, s. 31, 53, 89, 116 ff. m.fl.
•• Kalender över svenska lantbruket 1951, avsnitt
Lantbruksklubbar, s. 106-111.
47 Bland lantbruksklubbar som gjorts till föremål för
vissa studier och mer eller mindre kortfattande
monografier kan nämnas:
Malmö Lantbruksklubb bildad 1862
Mellersta Hallands lantbruksklubb 1876
Lantbruksklubben i Stockholm 1878, i början
kallad landtmannaförening
Ljunits och Herrestads Härads Lantbruksklubb,
Skåne 1894
Vättle, Ale, Kullings och Bjärke Häraders lantbruksklubb, 1898
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52
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54
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57

58
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63
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s;

N ittonde Allmänna Svenska Landtbruksmötet
1901 , s. 254 ff.
Haglund "Torvindustrien" i Skrifter utgivna av de
skånska hushållningssällskapen X 4, s. 87 ff, 115 f.
Nya Lantmannens Bok band rv, s. l 762 ff. Någon
uppgift om företagsformen för denna fabrik anges
inte.
Kalender öfver Svenska Landtbruket 1908/1 01932. Avsnitt "Torvströföreningar".
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 40 ff.
Svensk Uppslagsbok 2:a upplagan 1958, band 27,
spalt 707-714.
Nya Lantmannens Bok. Band rv. Stockholm 1950,
s. 1762 f.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 21 ff.
Edling 1996, s. 376.
J ohansson, T. 1981c, s. 57-77.
Olsson 1988, s. 91 ff.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 44 ff.
J ohansson, T. 1981 c.
Olsson 1988, s. 82 f.
Hypotek (grek.-lat.) = pant, realsäkerhet. Kredit av
latinska credere = tro, lita på. (Nationalencyklopedin band 9, s. 223; Svensk Uppslagsbok 1956 band
16, spalt 1048-1051.
Historisk statistik. Översiktstabeller. Tab. 82, s. 101;
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 113 f.
Solvens (latin) = betalningsförmåga. Solvent= i stånd
att betala, ekonomiskt ved erhäftig. (Svensk Uppslagsbok 1957, band 26, spalt 1007). Lån beviljades
inte på taxeringsvärden understigande vissa belopp, eftersom säkerheten in te bedömdes som fullgod.
Historisk statistik. Tab 81, s. 100; 50 år i lantbrukets
tjänst 1916-1966, s. 9 ffoch 92 ff.
Sveriges J ordbrukarförbund tillkom vid en småbrukarkonferens 1913 men uppgick vid Lantbrukssällskapets bildande 191 7 i denna organisation.
50 år i lantbrukets tjänst 1916-1966. Sveriges ] ordbrukskasseförbund, s. 16 f.

Kapitel IX
1

"Åtgärder för fjäde rfäskötselns främjande" i SOU
1931 :6, s. 35.
' Enligt såväl Wohlin 1914, s. 249 somjordbruksutredningen, SOU 1931:6, s. 35
' sou 1931:6, s. 35 f.
• Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 99.
5
sov 1931:6, s. 4
6
sou 1931:6, s. 33.
7
sou 1931:6, s. 36.
8
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 100 ff.
9
sou 1931:6, s. 37.
10
SOU 1931:6, s. 90 IT.
11
Wohlin 1914, s. 185.
12
Wohlin 1914, s. 188 ff.
" Wohlin 1914, s. 183-193 passim.
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Hellström 1958, s. 66 ff.

sov 1931:6, s. 96 f.

SOU 1933:12, s. 56 ff. Slakthusen byggdes i Malmö
1904, Göteborg 1905, Eskilstuna 1909, Stockholm
1912, Linköping 1913, Karlskrona, Hälsingborg
och Norrköping 1915.
Svärdström 1959, s. 53 ff.
sou 1922:20, s. 17; sou 1933:1 2, s. 149.
Hellström 1958, s. 59 ff.
Svärdström 1959, s. 279 ff.
Svärdström 1959, s. 244 ff.
Svärdström 1959, s. 279.
Röstin 1958, s. 39 ff.
Gullander 1961.
Svärdström 1959, s. 299.
Svärdström 1959, s. 308.
Svärdström 1959, s. 312.
Svärdström 1959, s. 305 f, 314.
Svärdström 1959, s. 319,322.
Svärdström 1959, s. 323.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 96 ff.
Alexandersson 1943, s. 91 ff; Femqvist 1958, s. 137.
Arbetet utfördes unde r p rofessor Svärdströms ledning främst under 1953 i form av examensarbeten
av blivande agronomerna G. Andre och A. Holdar,
bl.a. genom ett stort antal intervjuer av p ersoner
som deltagit i organisationsarbetet i Östergötland.
Enligt bilaga 1 i Svärdström 1959, s. 389.
Svenska Lantmännens Riksförbund 1905-1 955, s.
90 och 259.
Kvarnföreningen 50 år 1914-1 964, Stockholm
1964, s. 7 och 113- 130.
Hellström 1955, s. 152.
Stensgård 1942, s. 336 f.
Hellström 1955, s. 207.
Tidskrift för Landtmän. Årgång 1894, s. 87 ff.
Kumm 1950, s. 61 f.
Tidskrift för Landtmän. Årgång 1897 s. 292.
Skogsbönder går samman 1957, s. 8 ff.
Norges Bondelag 1896-1956, s. 119.
Skogsbönder 1957, s. 33.
Skogsbönder 1957, s. 14 f.
Skogsbönder 1957, s. 8. Fritl citerat ur protokoll.
Skogsbönder 1957, s. 9.
Andersson, Häckner & Lönnsted t 1980, s. 119 ff.
Andersson, Häckner & Lönnstedt 1980, s. 16, 38, 39.
Skogsvårdsstyrelser på länsplanet bildades från
1905 medan det nuvarande centrala statliga ämbetsverket Skogsstyrelsen tillkom först 1944. Dessförinnan hade dock e n Skogsstyrelse bildats redan
1859. Denna samordnades med Domänverket
1883 för förvaltning av statens skogsd omän er.
(Nordisk Familjebok band 6 spa! t 695).
Andersson, Häckner & Lönnstedt 1980, s. 14 ff, 52
f. Utvecklingen indelas på följande sätt: Etablerings-,
spridnings-, mättnads- och koncentrationsfaserna. Detta
är en praktisk illustration till teorin för innovationsförlopp.
Andersson, Häckn er & Lönnsted t 1980, s. 31.
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Kapitel X
1

Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 75 f.
Kalender över svenska lantbruket 1926, s. 131 och
1936, s. 137 f.
·' Allvik 1970, s. 4-31.
• Holm 1927. H. 3, s. 273 och 276 ff.; Kuuse 1982, s.
48 f; Kristersson 0. 2001.
Sylwan I 932, s. 227.
,; Kuuse 1982, s. 20, 29; Holm 1927, s. 261.
7
Bergstrand i KSLAT för år 1869-70, s. 14 ff.
8
Kuuse 1982, s. 32.
9
Holm 1927, s. 265 ff; Kuuse 1982, s. 23 ff. En sajtstation var en enklare form av fabrik som framställde e n råvara som sedan förädlades till råsocker vid
sockerbruken.
1
Kuuse 1982, s. 41 ff.; Winberg 1914 i Skrifter från
de skånska hushållningssällskapen 1914 X, s. I 1
11
Holm 1927, s. 265 ff; Kuuse 1982, s. 40 f; Ulfheden
1944 s. 61 f.
" Höglund 1942, s l l; Kuuse 1982, s. 48; Föreningen
bland sockerfabrikanterna kallades "dirigentfören2
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Sylwan 1932, s. 212 ff.
Sylwan 1932, s. 218.
Allvik 1970, s. 14 f.
Kuuse 1982, s. 48 ff. R. Hamilton var liberal politiker
medan Jac. Bennet tillhörde de ledande j Svenska
Lantmännens Riksförbund; Kristerson 2001, s. 5.
Kristerson 2001, s. 24 och omslagets baksida.
Kristerson 2001, s. 5 ff.
Sylwan 1932, s. 221 ff.
Kristerson 2001 , s. 13 f.
Kristerson 2001 , s. 15 ff.
Winberg l914, s.19.
Allvik 1970, s. 4-31; Nya Lantmannens Bok Band I
1950, s. 176; Stensgård 1942, s. 324 f.
Stensgård 1942, s. 324 f.
Juhlin DannfeltH. 1922 s. 76.
Se framför allt Hellström 1976, s. 407 ff samt Eriksson E. Bonderörelsen I, s. 28 ff, 31 7.
Kristerson 200 I, s. 5.
Siffrorna är hämtade ur SOU 1930:35 och Sockerbolaget Cardosjubileumsskrift.
Svanström 1944, s. 57 f.
Broander I 944, i Roma sockerbrnk 1894-1944, s.
59 ff.
Blekinge läns HS' historia 1814-1914, s. 199
Blekinge läns HS' historia 1814-1914, s. 106 ff och
187 ff.
Med bönder och fiskare i Östergötland, s. 79 ff.
Skaraborgs läns HS 1907-1957, s. 79.
Hägge l 962, s. 43 ff.
Kuuse 1982, s. 103.
Kuuse 1982, s. 103 ff, 105 ff;
Hellström 1976, s. 402 ff.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 72 ff.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 72 ff. HJD uppger i
texten 25 föreningar men en sammanräkning av
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•
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hans länsvisa fördelning ger siffran 27; på samma
sätt är fördelningen inte korrekt, av totalantalet 27
är 16 lokala.
JuhJin DannfeltH.1913:II, s. 54 ff.
Kalender över svenska lantbruket från 1942, s. 95,
108.
Skånes fröodlingsförening 1911-1936. Minnesskrift; Skånes fröodlingsförening 1911-1945.
Minnesskrift; Skånes fröodlingsförening 19111961. Minnesskrift; Örebro läns fröodlingsförening. En återblick 1908-1988; Östergötlands läns
fröodlareförening u.p.a. 1912- 1962.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 77 f.
Kalender över svenska lantbruket 1936, s. 107.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 77.
Sveriges Brännerjjdkares Minnesskrift l 957 s. 15.
Löndahl 1914 i Skrifter utgivna av de skånska hushållningssällskapen, s. 41 ff.
Bränneriidkareföreningens minnesskrift 1957, s.
15-34.
Kalender över svenska lantbruket 1923, s. 134 f.
Bränneriidkarnas minnesskrift 1957 s. 35-50.
Blekinge läns HS'historia 1814-191 4, s. 152, 188
och 223; von Scheele 1914 i Skrifter utgivna av de
skånska hushållningssällskapen, s. 80 ff.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 104, 10.5 och 10; Kalender över svenska lantbruket 1926, s 131; 1931 s. 138
och d:o 1936, s. 153.
Sveriges Stärkelseproducenters Förening 25 år.
Minnesskrift 1952.
Juhlin DannfeltH. 1922, s. 79 ff.
Möjligen hade denna förening mer karaktär av kårsammanslutning.
Kalender över svenska lantbruket 1915, s. 79 och
82 f.
S.H.T.F. 1903-1943,jubileumsskriftjämte årsbok
1942.
Svenska Kaninafvelsföreningens Tidskrift n:o 1 januari 1909.
Föreningen Sveriges Rävuppfödares Årsbok 1929;
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund under
25 år 1926--1951. Minnesanteckningar.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 103
Sveriges Biodlares Riksförbund 1972.
Sveriges Biodlares Riksförbund 1972, s. 22 ff. Statistiks. 177 f.
Juhlin Dannfelt H. 1922, s. 103.

Kapitel XI
1

'

De sakkunniga var sedermera professorn N. Hansson, Hvilan, senare generaldirektören E. lnsulander, då lärare vid KJagstorps lantmann askola i
Skaraborgs län , samt direktören vid hushållningssällskapet i Malmöhus län G. Leufven.
Om sammanslutningar mellan landtmän. Kongl
Jordbruksdepartemente t VI 1903, s. 2 ff.
Samma arbete 1903, s. 89 ff.
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Infrastruktur = underliggande system som utgör
basen för verksamhet ... i form av ... större fasta anläggningar såsom hamnar,järnvägs- och landsvägsnät, flygplatser, kraftverk och eldistribution, vatten
och avlopp, telekommunikationer, undervisningsväsen, i dag bredbandsnät m.m. (Nationalencyklopedin band 9, s. 458).
Wohlin 1914, s. 341.
Bland dessa har vi redan noterat jordbruksministern Th. Odelbe rg, professor N. Hansson, V. Ekeroth i Kristianstads län, G. Leufven i Malmöhus
län, E. Insulander och många fler.
Dessa var i hög grad s.k. "rättarskolor" som utbildade förvaltare m.fl. för d e större lantbrukens behov.
Till böndernas förtret var den inrikmingen inte
den lämpligaste för blivande självständiga "vanliga" bönder. Detta ledde till att de mer teoretiskt
inriktade femmånaders lantmannaskolekurserna
inrättades; praktiken hade eleverna hemifrån.
De första folkhögskolorna, Hvilans och Önnestads
i Skåne och Herrestads (Lunnevads) i Östergötland tillkom 1868; Blekinge läns folkhögskola 1869
(Tengberg 1968, s. 9 1-123).
Tengberg 1968, s. 29 f. Swensson 1968, s. 176.
Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827, se not 12
till kapitel Il.
J ubileumsskrift och årsredogörelse för BräkneHoby lantbruksskola 1869-1919.
Hansson H. 1901, s. 42- 51. V. Nauckhoffd:o 1901.
Holmström 1918, Skrifter utgivna av de skånska
hushållningssällskapen Vlll, s. 1-52.
Beretning över 3die Nordiska Landbrugskongress.
Bilaga 1.5 och 16. Kristiania 1908, s. 270- 294.
Leufven 1905, Förhandlingar vid landtbrukslärarkurscn 18-23 september, s. 170- 184. Utgifna genom Kungl.Jordbruksdepartementet, Stockholm.
EkelundJ. 1908, andra Landtbrukslärarkursen, s.
178-195. Utgifna genom Kungl.Jordbruksdepartementet, Stockholm.
Landtmannen-Svenskt Land-Tidskrift för Landtmän. 100 år med svenskt lantbruk, Jubileumsbok
1979, Förords. 3 f.
Flach W. Landtmannen 1890 första årgången, s.
13.
Syndicats agricole är den franska kombinerade inköps- och fackl iga j ordbrukarorganisationen.
Årskostnaden för prenumerationen var som högst
några år i efterkrigskrisen från 1923 då den var 5
kronor men sänktes sedan åter till 2:50 de sista
åren på l 920-talet.
Svenska Landtmä nnens Föreningsblad årgång
1906, s. 251- 252.
Svenska Landtmännens Föreningsblad årgång
I 906--07, s. 250 ff. och 242. 1 Föreningsbladet förekom vid olika tillfällen artiklar utifrån Europa om
de föreningscentraler eller centralbyråer för föreningsangelägenheter som organiserades på olika
håll. I nr 22 av Föreningsbladet 1907 refererades
ett italienskt exempel på en sådan centralbyrå med
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ett program närmast motsvarande e n central riksorganisation. Bl.a. fanns punkterna om allmänt
fräntjande av fören ingstanken och dess utbredning, att tillvarata gemensamma intressen, att befästa föreningarnas organisation och stadgar samt
att handleda olika föreningar i rättsliga och ekonomiska frågor samt revisionsväsen. Man kan anta att
dessa exempel låg bakom G. Leufvens m .fl. senare
framförda förslag om en Kooperativ Andelscentral
i Sverige.
Osterman ger i boken "Satt och osan", 1973, s. 5764 en livfull skildring av den dragkamp som utspelades i tidningsfrågan. Vidare om tidningsfrågan framgår av Osterman 1982, s. 137 och s. 235
Osterman 1982, s. 89 ff.
Osterman 1982, s. 337.
Osterman 1982, s. 111 f.
Om sammanslutningar mellan landtmän, s. 91.
"Lantmännens ba nk och Riksförbundet" av signaturen G. L. Artikel/ledare i Lantmannen nr 13 årgång 1923, s. 126 .
Osterman 1982, s. 118 ff.
SOU 193l:7, s. 19.
Wohlin 1914, s. 131 ff; SOV 1923:42, s. 10 ff.
sou 192-3:42, s. 11
SOU 1923:42, s. 17. Som utredningsmän fungerade överkontrollör J. Södergren och professor Hj.
Nilsson.
sou 1923:42, s. 43 fI.
I USA var främst mellan handeln aktiv i sammanhanget. Ryssland var dock tidvis under l 800-talet
världens största spannmålsexportör.
Tidskrift för Landtmän. Årgång 1904, s. 102 f.
Leufven 1915, Sv. Landtmännens Föreningsblad, s.
434--438.
Ambivalens (latin) = kluvenhet, vacklan mellan motstridiga impulser, tankar eller känslor. (Nationalencyklopedin band l , s. 274).
sou 1923:42, s. 32.
Jordbruksminister i den dåvarande konservativa
regeringen var statsrådctjohan Beck-Friis. Utredningar är som bekant ett i politiken väl beprövat
medel att undvika att omedelbart företa sig något
praktiskt och nödvändigt.
Wohlin J914, s. 181 f.
Svenska Lantmännens Riksförbund 1905- 1955, s.
72 f, 101 f, 181 f och 259 ff.
Styrelse- och riksstämmoprotokoll för SLR 190815.
SLR 1905-1955, s. 62.
Wohlin 1914, s.166 f.
Skånska Lantmännens Centralförening, SLC 1904-1954, s. 42 ff, 69 f. För 1907 hade enligt styrelseberättelsen fö rmedla ts en försäljning p å drygt 1,3
miij. kg spannmål för medlemmarnas räkning till
ett belopp av nära 217 000 kr.
Ullenius 1945 s. 102, 109 ff., 114 ff.
SLC 1904--1954, s. 92 f.
SQU ]923:42, S . 20.
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sou 1923:44, s. 42.
sou 1923:42, s. 236 ff.
sou 1923:42, s. 266.
Hellström 1976, s. 152 f.
Hellström I 955, s. 267. Med inmalningstvdngavsågs
tvingande lagbestämmelser för de stora kvarnföretagen att använda viss minimimängd svenskt vete.
Beslutet om inmalningstvång togs mot bakgrund
av att svenska kvarnar 1929 använde endast 37, I
procent svenskt vete vid mjöltillverkningen, av råg
endast 23,9 procent, Hellström 1976, s. 209.
Mellanhandssakkunnige 1922, s. 79 ff.
I Danmark utgjo rde gruppen "hemmansägare,
småbrukare och torpare" år 1910 hela 73 procent
av medlemsantalet i "Brugsforeningerne" = konsumentkooperationen ; i Finlands "andelslagsrörelse"
nära 50 procent. Se Olof Ruin 1960, s. 196 ff.
Svärdström 1959, s. 327.
Mellanhandssakkunnige 1922, s. 88 ff.
Mellanhandssakkunnige 1922, s. 81.
Integration (av latinets integer= hel, ostympad) som
företagsekonomisk term innebär ett sammanförande av individer eller företag till större enheter, antingen horisontellt eller vertikalt. Organiserandet
av jordbruksföretag i en kooperativ förening är
exempel på horisontell integration . När ett företag
går vidare från råvaruproduktion till förädling och
detaljhandel är detta exempel på vertikal integra-

468
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I texten använda förkortningar och mindre vanliga
ordm.m.
a.a.
agrar
allmänt
lantbruksmöte
amt
andels rörelse

anfört arbete (förkortning i fotnoter)
med jordbruksanknytning

rikslantbruksmöte
danskt län
dansk lantbrukskooperativ rörelse
senare års namn på Mjölkcentralen
ARLA
dagens namn på den svensk-danska mejeriorganisationen
ARLAFOODS
= förening, organisation
association
dansk konsumtionsförening med förankring på landsbygden
brugsforening
i 1880-talets svenska förstods med "centralisation" t.ex. färre stora
centralisation
i stället för mindre enskilda gårds- eller byrnejerier
dissertation eller akademisk avhandling
diss.
Det Kooperative Rdlesforbund = arbetarkooperationen i Danmark
DKF
Danske Landboforeningers Fr0forsyning
DLF
följande sida
f
flera följande sidor
ff
mellanting/motsvarighet till svenskt uppköpsmejeri
frellesmejeri
F~llesforeningen Danmarks Brugsforeninger = danska
FDB
konsumtionsföreningars centralorganisation
nedifrån och uppåt
from-bottom-up
uppifrån och nedåt
from-top-bottom
Föreningen Stockholms Företagsminnen
FSF
arrendator
förpaktare
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
GHT
förnödenhets/gödselmedels-- och fodermedelshandel i Danmark
grov-vare handel
H.C. Sörensen, dansk bonde beskriven i Bol og By
HCS
Hermanjuhlin Dannfelt
HJD
hushållningssällskap
HS
husmandsforening = dansk småbrukareförening
förkortning av ibidem= på samma ställe, i samma bok
ibid.
Kooperativa Förbundet
KF
Internationella Kooperativa Alliansen/ International Cooperative
IKA.el ICA
Alliance
Kooperativa
diskuterat gemensamt centralorgan för SAL, SLR och KF som aldrig
An delscentralen
tillkom
samfund, skrå, sällskap (i nära förbindelse med stats- eller
korporation
samhällsmakten i annan form)
481

KSLA
KSLAT
kunstig g0dning
landbofore ning
landmandsforsamling

LEA
LRF
LTK
m.b.p.a.
MC
passim.
R:dr

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift och motsvarande
= konst- eller handelsgödsel
dansk motsvarighet till RLF/ LRF-avdelning
= dansk motsvarighet till lantbruksmöte
= Lantbrukarnas Elektriska Aktiebolag

=
=

REL
RLF

SAB
S.A.F.F.

=

SAH
SAL
SBC
SBR
SCB
S.F.F.
SFTR
S.H.T.F.
SJF

=
=
=

SKB
SLB
SLC
SLR
SLS
SL
SMR

sos

=
=
=
=
=
=
=

SCB

sou
SRB
SSA
SSR
statskonsulent
TUC
u.p.a.
VD
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=

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags Korrespondensskola
med begränsad personlig ansvarighet
Mjölkcentralen (i Stockholm) , se ovan om ARLA
latin för "på spridda ställen" (förkortning i notapparat)
riksdaler, silvermynt och valuta i Sverige fram till 1873 års
kronreform
Riksförbundet för Elektrifiering på Landsbygden
Riksförbundet Landsbygdens Folk
Sveriges Allmänna Biodlareförening
Sve riges Allmänna Fjäderfäavelsförening
Sveriges Allmänna Hypoteksbank
Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap
Skånes/ Sveriges Betodlares Centralförening
Sveriges Biodlares Riksförbund
Statistiska Centralbyrån
Sveriges Fjäderfäavelsförening
Sveriges Frukt- och Trädgårdsodlares Riksförbund
Sveriges Handelsträdgårdsmästareförbund
Sveriges Jordbrukskasseförbund
Svensk Kullig Boskap
Svensk Låglands-Boskap
Skånska Lantmännens Centralförening
Svenska Lantmännens Riksförbund
Svenska Landsbygdens Studieförbund
Sveriges Lantbruksförbund
Svenska Mejeriernas Riksförening
Statens Offentliga Statistik
Statistiska Centralbyrån
Statens offentliga utredningar
Sve nsk Rödbrokig Boskap
Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget
Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund
statligt anställd och avlönad rådgivare inom visst specia lområde av
lantbruk
Trades Unions Congress = den engelska fackliga federationen
utan p ersonlig ansvarighet
verkställande direktör

LANTBRUKARNAS ORGANISATIONER
Agrart och kooperativt 1830-1930
Lamb,ukamas organisationer år idag många och vittförgrenade, men med en till
stora delar o utforskad historia. O/JJJBranMSten tränger ned i den tid då landetsjordbn,kare slutade med att endast producera rå,,aror uo;.u1 ä"en, genom sina föreningar
och o.rganisationer, blev delägare i de företag som förädlade produktema. Det ""r
den tid då boskapen fick stamböcker och utsädet blev kontrollerat, och då smör och
0s1blev kvalitetsStämplade handelS\,aror. Allt dem\ kom au bli eu led i det betydelsefulla och omfuttande moderniseringsprojekt som hela samhället då genomgick.
OlofBrandesten beskriver hur tidens tlnkeströmmar fonnade den andelside som
låg bakom hela rörelsens utveckling och som spred sig till de mest skilda områden.
Med energisk måimed,•etenhet kom det m ed tiden att skapas ett väldigt nän•erk av
föreningar och associationer inom produktion, försäljning och inköp.
Här porträtteras föregångsmännen. Dera.\ idecr och dri\'krafter till att ,olja skapa
denna samverkan mellan bönder lär ä"en sin belysnillg - i bö,jan skedde detta med
enkla medel och obetydliga resurser.
Boken innehåller uppgifter om alla delar a" den lantbrukskooperati\'a rörelsens
utveckling. Den är därmed intrc.sanl för var och en som år engagerad i sin del av
denna rörelse och för alla som vill förstå det modema S\'enskajordbrukets m,,cckling.
Författaren, agronom O/JJ/Brand,s um, har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom
lantbrukskooperationen. Dår har han på nära håll föijt utvccklinge11 och kunnat
vässa sill penna då han skri,it läroböcker, remisser och ut\'ecklatsn,dieverksambeten.
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